
 

  บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) (TTA-W4) 

ครัง้ที่      วนัก าหนดการใช้สทิธิ      
วนัท่ียื่นความจ านงการใช้สทิธิ     ทะเบยีนผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเลขท่ี      

เรียน คณะกรรมการบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุคล)  นามสกลุ  
วนั/เดือน/ปีเกิด  เพศ  สญัชาติ  อาชีพ  
บ้านเลขที่  หมู่ที ่  ตรอก/ซอย  ถนน  แขวง/ต าบล  
เขต/อ าเภอ  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  โทรศพัท์  
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขบตัรประจ าตวั เลขที่  
 บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว ใบต่างด้าว/หนังสอืเดินทาง/เลขบตัรประจ าตวัเลขที่  
 นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบยีนบริษัท  
 นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว เลขทะเบยีนบริษัท  

ในฐานะผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอใช้สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ที่ขอใช้สทิธิ (หน่วย) 
อตัราการใช้สทิธิ จ านวนหุ้นสามญัที่ได้จากการขอใช้สทิธิ (หุ้น) 

เศษทศนิยมของหุ้นตัดทิง้ 
ราคาใช้สทิธิ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ (บาท) 
เศษทศนิยมของบาทตัดทิง้ 

 ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
ต่อหุ้นสามัญ 1.0658 หุ้น 

 17.3594  

ข้าพเจ้าได้สง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ และขอรับทอนใบส าคญัแสดงสทิธิ (ถ้ามี) ดังนี ้
ใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ที่สง่มอบ จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) 

เลขท่ี จ านวน (หน่วย) (หน่วย) 
   

วิธีการรับใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนที่ขอรับทอน (ถ้ามี) 
 ให้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท  
สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี  น าใบแสดงสทิธิเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ เลขท่ี  
ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ 
 ให้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และน าใบส าคญัแสดงสทิธิเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยเข้าบญัชี 
ของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 (การถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ภายหลงั ผู้จองซือ้จะต้องเสยีค่าธรรมเนียมที่ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนดไว้) 
 ให้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อข้าพเจ้าและจดัสง่ใบส าคญัแสดงสทิธิให้ข้าพเจ้าตามชื่อทีอ่ยู่ที่ระบไุว้ในสมุดทะเบยีนผู้ถือหุ้น ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน 

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปนี ้(โปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้) 
 น าหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตนเอง : ให้ออกใบหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในชือ่ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” 
และด าเนินการให้บริษัท  สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี  น าหุ้นเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เพื่อเข้าบญัชีซือ้ขายเลขท่ี  ชื่อ  (ชื่อผู้จองซือ้หุ้นต้องเป็นชื่อเดียวกบัชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เท่านัน้) 
 น าหุ้นเข้าฝากบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ : ให้ออกใบหุ้นที่ได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในชือ่ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 (การถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ภายหลงั ผู้จองซือ้จะต้องเสยีค่าธรรมเนียมที่ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนดไว้) 
 รับเป็นใบหุ้น : ให้ออกใบหุ้นที่ได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจดัสง่ใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชื่อที่อยู่ทีร่ะบไุว้ในสมดุทะเบยีนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทด าเนินการใดๆ  
เพื่อท าให้สามารถจดัท าใบหุ้น และสง่มอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าโดยเร็ว แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการ นบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิ ซึง่ข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นหลงัจากที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบยีน และอนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกนันีข้้าพเจ้าขอสง่เงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัดังกลา่ว โดย 
 
 โอนเงินเข้าบญัชี “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน)” ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สาขาเพลนิจิต บญัชีเดินสะพดัเลขท่ี 059-305630-8  
 เช็คธนาคาร  เช็คบคุคล  ดร๊าฟ โดยสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน)” 
เลขท่ีเช็ค  วนัท่ี  ธนาคาร  สาขา  
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซือ้หุ้นสามญัจ านวนดงักลา่ว และจะไม่ยกเลกิรายการที่ได้แสดงไว้ข้างต้นนี ้ แต่หากข้าพเจ้าไม่สง่แบบแสดงความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัทีไ่ด้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว พร้อม
ช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นมายงับริษัทภายในระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ หรือหากเช็ค/ดร๊าฟ ที่ไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 

   
ลงชื่อ  ผู้จองซือ้หุ้นสามญั 
 (                                                                                               )  
   

หลักฐานการจองซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) (TTA-W4) (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย) 
วนัท่ี  
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก  
ทะเบยีนผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ  ในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน  หุ้น ราคาหุ้นละ 17.3594 บาท 
เป็นเงินรวม  บาท และมีใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) จ านวน  หน่วย 
โดยช าระเป็น  เช็คธนาคาร  เช็คบคุคล  ดร๊าฟ  เงินโอน 
เลขท่ีเช็ค  วนัท่ี  ธนาคาร  สาขา  

ผู้จองซือ้ต้องการให้ด าเนินการสง่มอบหุ้นสามญั ดงันี ้
 น าหุ้นเข้าฝากบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้ที่มีอยู่กบับริษัทซึง่มีเลขท่ีสมาชิกผู้ฝากเลขที่  บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี  
 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” สมาชิกเลขท่ี 600 
 รับเป็นใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ 

เจ้าหน้าที่ผู้ รับมอบอ านาจ  



 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ 
1. ใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัที่ได้กรอกข้อความถกูต้อง ชดัเจน และครบถ้วนแล้วทกุรายการ 
2. ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามแบบทีต่ลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ซึง่มีจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มากกวา่หรือเทา่กับจ านวน
หน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ที่ระบอุยูใ่นใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 

3. เอกสารประกอบการแสดงตน  
3.1 บคุคลสญัชาติไทย ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีบตัรข้าราชการ และบัตรพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านมาด้วย) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
3.2 บคุคลตา่งด้าว ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนาใบตา่งด้าว ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  
3.3 นิติบคุคลในประเทศ ส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบคุคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายไุมเ่กิน 6 เดือน หรือภายในเวลาที่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

ก าหนด พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
เอกสารหลกัฐานของกรรมการที่ลงนามกระท าการแทนนิตบิคุคลตาม ข้อ 3.1 หรือ 3.2 ข้างต้น พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

3.4 นิติบคุคลตา่งประเทศ ส าเนาหนงัสือการจดัตัง้นิติบคุคล หรือส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานของประเทศที่นิติบคุคลมีภมิูล าเนาอายุไมเ่กิน 6 เดือน 
พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานของกรรมการที่ลงนามกระท าการแทนนิตบิคุคลตาม ข้อ 3.1 หรือ 3.2 ข้างต้น ทัง้นี ้เอกสารทัง้หมดต้องได้รับ
การลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่โนตารี พบัลิค (Notary Public) หรือรับรองโดยสถานฑตูไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารได้
จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง 

4. เอกสาร/หลกัฐานการช าระเงิน 
 

วิธีการช าระเงนิ 
1. การโอนเงินเข้าบญัชี ▪ ชื่อบญัชี “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน)” 

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต บัญชีเดินสะพัด เลขที่บัญชี 059-305630-8 
▪ ทัง้นี ้ให้แนบหลกัฐานการโอนเงินภายในวนัใช้สิทธิแตล่ะครัง้ 

2. การช าระด้วยเช็ค  
แคชเชียร์เช็ค  
หรือดร๊าฟท์ 

▪ ช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ โดยขีดคร่อมสัง่จา่ย “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 

จ ากัด (มหาชน)” ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
▪ ทัง้นี ้เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ดงักลา่ว ต้องลงวนัที่จองซือ้ และต้องสง่มอบถึงบริษัทฯ ภายในเวลา 11.00 น. ของวนัท าการ 2 วนั
ก่อนวนัใช้สิทธิแตล่ะครัง้  

▪ การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินจ านวนดงักล่าวได้แล้วเท่านัน้ หากบริษัทฯ เรียกเก็บ
เงินไมไ่ด้ตามจ านวนที่ระบไุว้ในใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ ให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิก และบริษัทฯ 
ตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครัง้นัน้ แตท่ัง้นี ้ไมเ่ป็นการตดัสิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
ในครัง้ต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครัง้สุดท้าย ให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หมดสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดงักลา่วอีกตอ่ไป 

 

ก าหนดการในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ครัง้ที่ 12 (ครัง้สุดท้าย) 
1. วนัที่ เวลา ยื่นความจ านงในการขอใช้สิทธิครัง้สดุท้าย : วนัที่ 10 กมุภาพนัธ์ – 27 กุมภาพนัธ์ 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. 
2. วนัที่ใช้สิทธิครัง้สดุท้าย : วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2560 
 
สถานที่ติดต่อ/จัดส่งเอกสาร แสดงความจ านงในการขอใช้สิทธิ 
ฝ่ายส านกัเลขานกุารบริษัท 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 
อาคารอรกานต์ ชัน้ 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต  
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 0-2254-8437 ตอ่ 144 หรือ 223 
โทรสาร 0-2655-5631 
 
 
 
 



 
 
 

BROKER 
ผู้ฝาก
เลขที่ 

ชื่อบริษัท 
ผู้ฝาก
เลขที่ 

ชื่อบริษัท 

002 บริษัทหลกัทรัพย์ทิสโก้ จ ากดั 027 บริษัทหลกัทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทรี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 029 บริษัทหลกัทรัพย์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) 030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

005 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชนัแนล (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

006 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 034 บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) 211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 224 บริษัทหลกัทรัพย์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 225 บริษัทหลกัทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั 

015 บริษัทหลกัทรัพย์ สินเอเซีย จ ากดั 230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากดั 

016 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 244 บริษัทหลกัทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 
019 บริษัทหลกัทรัพย์เกียรตินาคิน จ ากดั 247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี จ ากดั 248 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั 

023 บริษัทหลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากดั 924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
026 บริษัทหลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   

SUB-BROKER 
236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 

242 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผู้ รับฝากทรัพย์สิน 330 ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชนัจ ากดั (เพื่อตราสารหนี)้ 
304 ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชนั จ ากดั 334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดียน) 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
311 ธนาคาร เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรทแอนด์ อินเวสเมนท์แบงก์ 339 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้ 

316 ธนาคารไอซีบีซ ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 341 บริษัทเงินทนุ สินอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 

324 ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

326 ธนาคาร เดอะรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.ว.ี สาขากรุงเทพฯ 410 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) - เพื่อบริหารเงิน 

 


