เลขที่.....................................................................
แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุ้นสามัญของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หรือ “WAVE-W2”
อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.70 บาทต่อหุ้น
เรียน คณะกรรมการ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วันทีย่ ื่นความจํานงการใช้สิทธิ  7 ธันวาคม 2564  8 ธันวาคม 2564  9 ธันวาคม 2564
 13 ธันวาคม 2564  14 ธันวาคม 2564
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ”)
โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน
ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขบัตรประชาชนเลขที่
 นิตบิ ุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล ......................................................................................

 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขทีใ่ บต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ................................................................
 นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบุคคล ......................................................................................

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล ..................................................................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่................................ หมู่ที่......................................... ตรอก/ซอย............................................. ถนน..................................................... แขวง/ตําบล...............................................................
เขต/อําเภอ......................................................จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย.์ ......................................... โทรศัพท์........................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..........................................................
อีเมล์ ....................................................................................... สัญชาติ.................................. อาชีพ................................................ วันเกิด / วันจดทะเบียนนิติบุคคล (วว/ดด/ปป) (ปี ค.ศ.).....................................................
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี.............................................................. ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หกั ภาษี  หักภาษี ณ ที่จ่าย
มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 หรือ “WAVE-W2” ในอัตราการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
กรณีถือเป็ นใบสําคัญแสดงสิทธิ
เลขที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ

เลขที่เอกสาร

จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย)

จํานวนหุน้ สามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ (หุน้ )

กรณีถือเป็ นใบแทนสําคัญแสดงสิทธิ
วันที่

เลขที่สมาชิก

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุน้ )
0.70

รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)

หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญของบริษัทตามที่แสดงความประสงค์ขา้ งต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี ้ (ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้ โปรดทําเครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก)
ในกรณีที่มีบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์:
 ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามที่ได้รบั จัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดําเนินการให้บริษัท ...........................................................................................................
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่
นําหุน้ นัน้ เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อบัญชีซือ้ ขายหุน้ เลขที่........................................................ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษัทนัน้ (ชื่อผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิตอ้ งตรงกับชื่อบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะดําเนินการออกใบหุน้ ในชื่อผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุน้ ที่ไ ด้รบั การจัดสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในสมุดทะเบีย น
ใบสําคัญแสดงสิทธิ)
ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์:
 ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจํานวนที่ได้รบั จัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุน้ เข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้าบัญชีของบริษัทผูอ้ อก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี 600 ในช่องนี้ กรุ ณากรอก “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็ นบุคคลสหรัฐสําหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นํา
หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)” และ “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อนําส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
(“TSD”) ทั้งนี้ในกรณีไม่จัดทําเอกสารตามที่ TSD กําหนด หรือ มีข้อบ่งชี้ว่าท่านอาจเป็ นบุคคลอเมริกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่นําฝากหุ้นเข้าบัญชี 600 โดยจะดําเนินการออกใบหุ้นและจัดส่งตามที่อยู่
ข้างต้นทางไปรษณียล์ งทะเบียนแทน)
 ให้อ อกใบหุ้นสามัญที่ได้รบั จัดสรรตามการใช้สิทธิ นั้นไว้ในชื่อข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณียล์ งทะเบียนให้ข้าพเจ้าตามชื่อ ที่อยู่ที่ร ะบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันครบ
กําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ โดยข้าพเจ้าอาจได้รบั ใบหุน้ ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุน้ ดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทาํ การซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
พร้อมกันนี ้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินตามจํานวนในการใช้สิทธิดงั กล่าวผ่านระบบ Bill Payment ของ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตามแบบฟอร์มที่กาํ หนดโดย
 เงินโอน เข้าบัญชีเงินฝากชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ หลักทรัพย์“ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 118-5-31673-2 หรือ
 เช็คบุคคล  แคชเชียร์เช็ค  ดร๊าฟท์ เลขที่เช็ค ............................................ วันที่ .......................................... ธนาคาร ....................................................... สาขา ...................................................โดยสั่งจ่าย
“บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ หลักทรัพย์“ (ในกรณีที่ชาํ ระค่าจองซือ้ หุน้ เป็ น เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายใน 9 ธันวาคม 2564)
***ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถชําระเงินค่าการใช้สิทธิซือ้ หุ้นสามัญได้ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม และ 13 - 14 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ทัง้ นี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิ
ที่จะงดรับชําระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญด้วยวิธีการอื่น นอกเหนือจากที่กาํ หนดไว้นี ้ รวมถึงการจัดสรรหุน้ ตามจํานวนเงินที่ได้รบั สุทธิเท่านัน้ และผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่าย และ/
หรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึน้ จากการโอนเงิน ค่าอากรแสตมป์ ที่เกิดขึน้ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บงั คับในการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ***
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซือ้ หุน้ สามัญจํานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการที่ได้แสดงไว้ขา้ งต้นนี ้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทที่ได้
กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมใบนําฝากชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) ซึ่งเป็ นเอกสารประกอบการโอนเงินสด/เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร/ดร๊าฟท์ มาถึงตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการ
ใช้สิทธิภายในกําหนดระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หรือเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร/ดร๊าฟท์ ไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคารให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิการจองซือ้ หุน้
X ลงชื่อ .................................................................................. ผูแ้ สดงความจํานงในการใช้สิทธิ
( .................................................................................. )
หลักฐานการรับแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิของ WAVE-W2 (ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)
เลขที่.....................................................................

วันที่ .....................................................................

ข้าพเจ้า....................................................................................................................................................... ประสงค์ใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะซือ้ หุน้
จํานวน ...................................................... หน่วย คิดเป็ นจํานวนหุน้ ที่ได้รบั จากการใช้สิทธิ ............................................. หุน้ ในราคา 0.70 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงิน ................................................................................... บาท
(...................................................................................................................................... บาท)
โดยชําระเป็ น  เงินโอน  เช็คบุคคล  แคชเชียร์เช็ค  ดร๊าฟท์ เลขที่เช็ค ....................................ลงวันที่ ................................ ธนาคาร........................................................... สาขา .................................................
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาํ เนินการส่งมอบหุ้นดังนี้ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้ าก” เลขที่สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่
บัญชีซือ้ ขายหุน้ เลขที่....................................................
 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยนําเข้าบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
 ออกใบหุน้ ในนามผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอํานาจ ....................................................................

ผู้ฝากเลขที่
ชือ่ บริษัท
Participant No.
Company Name
002
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
003
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
004
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
005
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
007
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
008
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
010
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
011
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
013
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
014
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
015
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
019
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
022
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้ จํากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
023
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
026
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
027
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
029
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
ชื่อบริษัท
Participant No.
Company Name
032
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
034
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
038
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
048
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
050
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
051
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
SBI THAI ONLINE CO., LTD.
052
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
200
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
211
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
213
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
221
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
224
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
225
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
229
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
230
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
244
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
247
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
248
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
924
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
SUB BROKER

236
242
257
301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตคี ้ อร์ป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จํากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED
CUSTODIAN
ธนาคารซิตแี ้ บงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (เพือรับฝากทรัพย์สิน)
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพือรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

243
245

329
330
334
336
337
339
340
343
345
425

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน จํากัด (เพื่อตราสารหนี)้
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้ น)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

