บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จากัด (มหาชน)
แบบแสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน) (TTA-W5)
ครัง้ ที่
วันกาหนดการใช้ สทิ ธิ
วันที่ยื่นความจานงการใช้ สทิ ธิ
ทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเลขที่
เรี ยน คณะกรรมการบริษัท โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุ คล)
นามสกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
เพศ
สัญชาติ
อาชีพ
บ้ านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
เขต/อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขบัตรประจาตัว เลขที่
 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว
ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง/เลขบัตรประจาตัวเลขที่
 นิติบคุ คลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนบริ ษัท
 นิติบคุ คลสัญชาติต่างด้ าว
เลขทะเบียนบริ ษัท

แขวง/ตาบล

ในฐานะผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ที่จะขอใช้ สทิ ธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้ สทิ ธิ
จานวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการขอใช้ สทิ ธิ (หุ้น)
ราคาใช้ สทิ ธิ
รวมเป็ นเงินทั ้งสิ ้น (บาท)
ที่ขอใช้ สทิ ธิ (หน่วย)
(บาทต่อหุ้น)

1 : 1.0141

เศษทศนิยมของหุ้นตัดทิง้

18.2439

ข้ าพเจ้ าได้ สง่ มอบใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ ามี) ดังนี ้
ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่สง่ มอบ
เลขที่
จานวน (หน่วย)

เศษทศนิยมของบาทตัดทิง้

จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ ามี)
(หน่วย)

วิธีการรับใบสาคัญแสดงสิทธิส่วนที่ขอรับทอน (ถ้ ามี)
 ให้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรนั ้นไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริ ษัท
สมาชิกผู้ฝากเลขที่
นาใบแสดงสิทธิเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ เลขที่
ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริ ษัทนั ้น
 ให้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรนัน้ ไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยเข้ าบัญชี
ของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (การถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ภายหลัง ผู้จองซื ้อจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนดไว้ )
 ให้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรนั ้นไว้ ในชื่อข้ าพเจ้ าและจัดส่งใบสาคัญแสดงสิทธิให้ ข้าพเจ้ าตามชื่อทีอ่ ยู่ที่ระบุไว้ ในสมุ ดทะเบียนผู้ถือหุ้น ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นดังกล่ าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่ อไปนี ้ (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่ านัน้ )
 นาหุ้นเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง : ให้ ออกใบหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรนั ้นไว้ ในชือ่ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก”
และดาเนินการให้ บริ ษัท
สมาชิกผู้ฝากเลขที่
นาหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายเลขที่
ชื่อ
(ชื่อผู้จองซื ้อหุ้นต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เท่านั ้น)
 นาหุ้นเข้ าฝากบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ : ให้ ออกใบหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรนั ้นไว้ ในชือ่ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และนาหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
โดยเข้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (การถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ภายหลัง ผู้จองซื ้อจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมที่ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนดไว้ )
 รับเป็ นใบหุ้น : ให้ ออกใบหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรนั ้นไว้ ในชื่อของข้ าพเจ้ า และจัดส่งใบหุ้นให้ ข้าพเจ้ าตามชื่อที่อยู่ทรี่ ะบุไว้ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้ าพเจ้ ายินดีมอบหมายให้ บริ ษัทดาเนินการใดๆ
เพื่อทาให้ สามารถจัดทาใบหุ้น และส่งมอบใบหุ้นให้ แก่ข้าพเจ้ าโดยเร็ ว แต่ไม่เกิน 15 วันทาการ นับจากวันกาหนดการใช้ สทิ ธิ ซึง่ ข้ าพเจ้ า อาจได้ รับใบหุ้นหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ ของบริ ษัทเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน และอนุญาตให้ ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้ อมกันนี ้ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญดั งกล่าว โดย
 โอนเงินเข้ าบัญชี “บัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โทรี เซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จากัด (มหาชน)” ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต บัญชีเดินสะพัดเลขที่ 059-305630-8
 เช็คธนาคาร
 เช็คบุคคล
 ดร๊ าฟ โดยสัง่ จ่าย “บัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จากัด (มหาชน)”
เลขที่เช็ค
วันที่
ธนาคาร
สาขา
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะซื ้อหุ้นสามัญจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการที่ได้ แสดงไว้ ข้างต้ นนี ้ แต่หากข้ าพเจ้ าไม่สง่ แบบแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิ ซื ้อหุ้นสามัญทีไ่ ด้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อม
ชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นมายังบริ ษัทภายในระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ หรื อหากเช็ค/ดร๊ าฟ ที่ไม่ผ่านการเรี ยกเก็บเงินจากธนาคาร ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
ลงชื่อ

ผู้จองซื ้อหุ้นสามัญ
(

)

หลักฐานการจองซือ้ หุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จากัด (มหาชน) (TTA-W5) (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วย)
วันที่
บริ ษัท โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน) ได้ รับเงินจาก
ทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
เป็ นเงินรวม
บาท และมีใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ ามี) จานวน
โดยชาระเป็ น
 เช็คธนาคาร
 เช็คบุคคล
 ดร๊ าฟ
เลขที่เช็ค
วันที่
ธนาคาร
ผู้จองซื ้อต้ องการให้ ดาเนินการส่งมอบหุ้นสามัญ ดังนี ้
 นาหุ้นเข้ าฝากบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื ้อที่มีอยู่กบั บริ ษัทซึง่ มีเลขที่สมาชิกผู้ฝากเลขที่
บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เลขที่
 ออกใบหุ้นในนาม “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” สมาชิกเลขที่ 600
 รับเป็ นใบหุ้นในนามผู้จองซื ้อ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอานาจ

หุ้น ราคาหุ้นละ
 เงินโอน
สาขา

18.2439 บาท
หน่วย

เอกสารที่ใช้ ประกอบในการขอแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นหุ้นสามัญ
1. ใบแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง ชัดเจน และครบถ้ วนแล้ วทุกรายการ
2. ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ตามแบบทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด ซึง่ มีจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ มากกว่าหรือเท่ากับจานวน
หน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ระบุอยูใ่ นใบแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ
3. เอกสารประกอบการแสดงตน
3.1 บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีบตั รข้ าราชการ และบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ให้ แนบสาเนาทะเบียนบ้ านมาด้ วย) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
3.2 บุคคลต่างด้ าว
สาเนาหนังสือเดินทาง หรือสาเนาใบต่างด้ าว ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
3.3 นิติบคุ คลในประเทศ
สาเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือน หรือภายในเวลาที่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
กาหนด พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนาม และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบ
เอกสารหลักฐานของกรรมการที่ลงนามกระทาการแทนนิตบิ คุ คลตาม ข้ อ 3.1 หรือ 3.2 ข้ างต้ น พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
3.4 นิติบคุ คลต่างประเทศ สาเนาหนังสือการจัดตังนิ
้ ติบคุ คล หรือสาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานของประเทศที่นิติบคุ คลมีภมู ิลาเนาอายุไม่เกิน 6 เดือน
พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานของกรรมการที่ลงนามกระทาการแทนนิตบิ คุ คลตาม ข้ อ 3.1 หรือ 3.2 ข้ างต้ น ทังนี
้ ้ เอกสารทังหมดต้
้
องได้ รับ
การลงลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่โนตารี พับลิค (Notary Public) หรือรับรองโดยสถานฑูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้
จัดทาหรือรับรองความถูกต้ อง
4. เอกสาร/หลักฐานการชาระเงิน
วิธีการชาระเงิน
1. การโอนเงินเข้ าบัญชี

2. การชาระด้ วยเช็ค
แคชเชียร์ เช็ค
หรือดร๊ าฟท์

▪ ชื่อบัญชี “บัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริ ษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จากัด (มหาชน)”
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต บัญชีเดินสะพัด เลขที่บัญชี 059-305630-8
▪ ทังนี
้ ้ ให้ แนบหลักฐานการโอนเงินภายในวันใช้ สิทธิแต่ละครัง้
▪ ชาระด้ วยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรือดร๊ าฟท์ โดยขีดคร่อมสัง่ จ่าย “บัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์
จากัด (มหาชน)” ที่สามารถเรียกเก็บได้ ในเขตกรุงเทพมหานคร
▪ ทังนี
้ ้ เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรือดร๊ าฟท์ดงั กล่าว ต้ องลงวันที่จองซื ้อ และต้ องส่งมอบถึงบริษัทฯ ภายในเวลา 11.00 น. ของวันทาการ 2 วัน
ก่อนวันใช้ สิทธิแต่ละครัง้
▪ การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้ หากบริ ษัทฯ เรี ยกเก็บ
เงินไม่ได้ ตามจานวนที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ ให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิก และบริ ษัทฯ
ตกลงให้ ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่เป็ นการตัดสิทธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
ในครัง้ ต่อไป เว้ นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้ สิทธิ ในครัง้ สุดท้ าย ให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ หมดสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวอีกต่อไป

กาหนดการในการใช้ สิทธิแปลงสภาพ ครัง้ ที่ 16 (ครัง้ สุดท้ าย)
1. วันที่ เวลา ยื่นความจานงในการขอใช้ สิทธิ : วันที่ 13 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.
2. วันที่ใช้ สิทธิ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ติดต่ อ/จัดส่ งเอกสาร แสดงความจานงในการขอใช้ สิทธิ
ฝ่ ายสานักเลขานุการบริษัท
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน)
อาคารอรกานต์ ชัน้ 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2254-8437 ต่อ 144 หรื อ 223
โทรสาร 0-2655-5631

ผู้ฝาก
เลขที่
002
003
004

ชื่อบริษัท

006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026

บริ ษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์ เนชันแนล (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย)
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นิตี จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

236
242

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ ป (ประเทศไทย) จากัด

301
302
303
304
305
308
311
312
316
320
324
326

ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกิง คอร์ ปอเรชัน จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคาร เครดิต อะกริ กอล คอร์ ปอเรทแอนด์ อินเวสเมนท์แบงก์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ

005

BROKER
ผู้ฝาก
เลขที่
027
029
030

ชื่อบริษัท
บริ ษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)

032

บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด

034
048
200
211
224
225
229
230
244
247
248
924

บริ ษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

SUB-BROKER
243
245
CUSTODIAN
328
329
330
334
336
337
339
340
341
343
345
410

บริ ษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกิงคอร์ ปอเรชันจากัด (เพื่อตราสารหนี ้)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดียน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
ธนาคาร เจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อค้ าตราสารหนี ้)
บริ ษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) - เพื่อบริ หารเงิน

