ใบจองเลขที/่ Subscription Form No._______________Sub
สวนที่ 1 : สําหรับบริษัท
ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 1,647,740,300 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 0.53 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 1.00 บาท เสนอขายใหแกผถู ือหุน เดิมในอัตราสวน 1 หุนเดิม ตอ 1 หุนสามัญใหม
Subscription Form for Rights Issue of Ordinary Shares of Nation Multimedia Group Public Company Limited
Not exceeding 1,647,740,300 newly issued ordinary shares with the par value of Baht 0.53 per share at the offer price of Baht 1.00 per share offered to existing shareholder at the ratio of 1 existing share to 1 ordinary share
12 มิ.ย.2556 / 12 Jun 2013
13 มิ.ย. 2556 / 13 Jun 2013
14 มิ.ย. 2556 / 14 Jun 2013
วันที่จองซื้อ / Date
10 มิ.ย. 2556 / 10 Jun 2013
11 มิ.ย. 2556 / 11 Jun 2013
ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท, อื่นๆ) / I/We (Mr., Mrs., Miss, Company name, others) ...........................……………………………….……………………………………………………..……………………………..………
ทะเบียนผูถ อื หุนเลขที่ / Shareholder’s Register No...........................……………………....................................................................เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได / Telephone No ……............................……………………
ขาพเจามีหุนเดิมตามทะเบียนผูถ ือหุน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 จํานวน…………..………………….……………….……….….…หุน มีสิทธิในการจองซื้อหุนใหมจํานวน ………………………….....…………………………..….หุน
According to the shareholder register as at March 15, 2013, I/we own …………………………………………………… shares and have the rights to subscribe for ……………………..…………………….…… shares.
ขอมูลการจองซื้อ/ Subscription
ขาพเจามีความประสงคจะจองซื้อหุน เพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนี้/ I/We wish to subscribe for the shares as follows:
จํานวนหุนที่จองซื้อ/ No. of shares subscribed
จํานวนเงินที่ชําระ/ Amount (Baht)
จองซื้อตามสิทธิทั้งจํานวน / Subscription for full entitlement
โปรดเลือกขอใดขอหนึ่ง
จองซื้อต่ํากวาสิทธิท่ีไดรับจัดสรร / Subscription for lower than the entitlement
Choose only one item
จองซื้อเกินกวาสิทธิ (เฉพาะสวนที่เพิ่ม)/ Subscription for more than the entitlement (Only the excess proportion)
รวม / Total
พรอมกันนี้ ขาพเจาขอสงเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว โดย / I/We have enclosed the payment made by
1) เงินโอน / Money transfer โอนเขาบัญชี “บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป เพื่อการจองซื้อหุนสามัญเพิม่ ทุน” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาถนนบางนา-ตราด บัญชีออมทรัพย เลขที่บัญชี 333-1-73586-2
Credit account “Nation Multimedia Group Public Company Limited for share subscription”, saving account no.333-1-73586-2, Bank of Ayudhya Public Company Limited, Bangna-Trad Road Branch.
2) เช็ค / Personal cheque แคชเชียรเช็ค / Cashier’s cheque ดราฟท/ Bank draft เลขที่/Cheque no. ..........................….......................ธนาคาร/Bank……………………………….….
สาขา/Branch…………………………
สั่งจาย “บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป เพื่อการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน” ลงวันที่.................................................. (ไมเกิน 12 มิ.ย. 56 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ภายใน 1 วันทําการเทานั้น)
Payable to “Nation Multimedia Group Public Company Limited for share subscription” Date...................................................... (not later than 12 Jun 13 and must be cleared at a clearing house in Bangkok within
1 business day only)
ขอมูลการจองซื้อ/ Subscription
หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญดังกลาว ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังนี้ (ผูจองซือ้ หุนโปรดกากบาทในชองที่เลือก)
If the shares are allotted to me/us, I/we agree to have either one of the following actions taken (please mark “X” in front of your choice)
แบบไรใบหุน (Scriptless)
นําหุนเขาบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพยของตนเอง: ใหออกใบหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรนั้นไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และดําเนินการใหบริษัทหลักทรัพย….………………….………………
สมาชิกผูฝากเลขที่……………..………. (ระบุชื่อใดชือ่ หนึ่งตามรายละเอียดทีป่ รากฏดานหลังใบจองซื้อหุนนี)้ นําหุนสามัญเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ซึ่ง
ขาพเจามีอยูกบั บริษัทนั้น บัญชีเลขที่ ……………………………......…………….. (ชื่อบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพยตองเปนชื่อเดียวกับชือ่ ผูจองซือ้ หุน เทานั้น)
To issue the share certificates in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” for the allotted ordinary shares and have (name of broker) ………………..……..………………
Participant no. ........…………………………............ (see the list appearing on the back of this subscription form) deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities
trading account number……………….……………………………………… with which I/we have maintained my/our account. (Name of the Subscriber must be the same with Account Name.)
นําหุนเขาบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพยของบริษัทผูออกหลักทรัพย : ใหออกใบหุน สามัญที่ไดรับจัดสรรนั้นไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุนเขาฝากกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด โดยนําเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา
To issue the share certificates in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the Issuer account
number 600 for my/our name
แบบรับเปนใบหุน (Script) โดยใหออกใบหุน สามัญที่ไดรับจัดสรรนั้นไวในชื่อของขาพเจาและจัดสงใบหุนที่ไดรับจัดสรรใหขาพเจาตามชื่อและที่อยูที่ระบุไวในทะเบียนผูถ ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียน โดยขาพเจายินดีมอบหมาย
ใหบริษัทฯดําเนินการใดๆ เพื่อจัดทําและสงมอบใบหุนใหขาพเจาภายใน 15 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อ โดยขาพเจารับทราบวาขาพเจาอาจไดรับใบหุนลาชาหลังจากที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับหลักทรัพยของ
บริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใหทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
To issue the share certificates in my/our name and deliver them to me/us as per the name and address specified in the shareholder register by registered mail. I/We hereby authorize the Company to proceed
with all necessary actions to have the share certificates issued and delivered to me/us within 15 business days after the close of the subscription period. I/We also acknowledge that the share certificates may
be received by me/us after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing and the trading of such securities on the Stock Exchange of Thailand
ในกรณีจองซือ้ เกินกวาสิทธิและขาพเจาไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ หรือไดรับการจัดสรรไดครบถวนตามจํานวนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ ขาพเจาตกลงรับเงินคืนโดยใหบริษัทดําเนินการดังตอไปนี้ (โปรดเลือกขอใด
ขอหนึ่ง)/In case of subscription more than the entitlement and I/We am/are not allotted the said Shares in excess of the entitlement or not allotted for full amount that I/we subscribe for in excess of the entitlement,
I/We agree to have either of the following processed by the Company (Please choose only one method)
โอนเงินเขาบัญชี โดยตองเปนบัญชีออมทรัพยหรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร……………………..สาขา.......................................... ชือ่ บัญชี ........................................................... เลขที่บญ
ั ชี ..........................................
Transfer payment to my/our saving account or current account of Bank..............................................Branch …………………………….Account name…………………………………… Account no. ……………………………...
(ชื่อบัญชีตองเปนชื่อเดียวกับชื่อของผูจองซื้อที่ระบุในใบจองซื้อ และโปรดแนบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนาแรก/The account name must be the same as the subscriber name specified in the Share Subscription Form and
please attach the copy of the first page of account book)
รับเปนเช็คทางไปรษณีย เปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อ โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูในทะเบียนผูถ ือหุน
Receive an account payee only cheque through registered post, with the address as specified in the shareholder register
ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะจองซือ้ หุนสามัญเพิ่มทุนตามที่บริษัทจะจัดสรรให โดยไมยกเลิกเพิกถอนการจองซื้อหุนสามัญในครั้งนี้
I/We agree and undertake to subscribe for the new ordinary shares in the number allotted by the Company and shall not revoke the subscription as stated above.
หมายเหตุ/Notes:
- กรุณาแนบใบรับรองการจองซื้อหุน มาพรอมกับใบจองซือ้ หุนฉบับนี้ดวย / Please attach the Subscription Certificate with this Subscription Form.
- เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ดังกลาวสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น / Only cheque or cashier’s cheque or bank draft that can be drawn from Bangkok branches only.
- เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ดังกลาวจะตองลงวันที่ในระหวางวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2556/ The cheque or cashier’s cheque or bank draft should be dated between 10 – 12 June 2013.
- ในกรณีที่เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ดังกลาวไมสามารถเรียกเก็บเงินได ไมวาดวยเหตุใดๆใหถอื วา ขาพเจาสละสิทธิที่จะจองซือ้ หุนสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้/ If the cheque or cashier’s cheque or bank
draft cannot be cleared for whatsoever reason, it is considered that I/we have waived my/our subscription rights.
- ผูจองซือ้ โปรดสั่งจายเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท รวมเปนฉบับเดียวกัน ทั้งกรณีจองซือ้ ตามสิทธิ หรือต่ํากวาสิทธิ หรือเกินกวาสิทธิที่ไดรับการจัดสรร/ The subscriber shall pay in only one cheque,
cashier’s cheque or bank draft for subscription according to rights or lower than rights or excess of the entitlement .
- ถาจํานวนหุนที่ระบุไวในใบจองซื้อนี้ ไมตรงตามจํานวนเงินที่บริษัทไดรับชําระ บริษัทจะถือตามจํานวนเงินที่ไดรับชําระเปนหลัก/ If the share subscription amount stated in this Subscription Form does
not match the payment received, the Company shall regard the payment received as the intended subscription amount.
ลงชือ่ / Signature ………………………………………..……………………..………ผูจองซือ้ / Subscriber
การลงทุนในหลักทรัพยมีความเสี่ยงและกอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพยควรศึกษาขอมูลอยางรอบคอบ/ Please be aware that there is risk involved in securities investment and make sure you have thoroughly
studied all information before deciding on the share subscription.
สวนที่ 2 : สําหรับผูถ ือหุน หลักฐานการรับจองซื้อหุน (โปรดกรอกขอความในสวนนี้ดวย) / Subscription Receipt (Subscriber please also fill in this section)
วันที่จองซื้อ/ Date 10 มิ.ย. 56 / 10 Jun 13 11 มิ.ย. 56 / 11 Jun 13 12 มิ.ย.56 / 12 Jun 13 13 มิ.ย. 2556 / 13 Jun 2013
14 มิ.ย. 56 / 14 Jun 13 ใบจองเลขที/่ Subscription Form No. _______________
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ไดรับเงินคาจองซื้อหุนจาก (ชื่อตามใบจอง)................................................................................................................................................................................................................
Nation Multimedia Group Public Company Limited received money from (name of Subscriber)
เพื่อจองซือ้ หุนสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ ในราคาหุนละ1.00 บาท จํานวน.............................................................................................. หุน รวมเปนเงิน.......................................................................................................... บาท
For a subscription of new ordinary shares of Nation Multimedia Group Public Company Limited of............................................ shares at Baht 1.00 per shares totaling Baht..................................................................
โดยชําระเปน / made payable by เงินโอน / Transfer เช็คธนาคาร / Cashier Cheque เช็คบุคคล / Cheque ดราฟท / Draft
เลขที่เช็ค / Cheque No……………………… วันที่ / Date……………….. (ไมเกิน 12 มิ.ย. 56/not later than 12 Jun 13) ธนาคาร / Bank….……............................. สาขา / Branch………………………………………...……......
ออกใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” เลขที่สมาชิกผูฝาก......................................................................... บัญชีซอื้ ขายหลักทรัพยเลขที.่ ......................................................................
Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for the Depositor” Participant number…………………………..….. Securities trading account number…………………..……
ออกใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600
Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the Issuer account number 600
ออกใบหุนในนามผูจองซื้อ / Issue a share certificate in the name of Subscriber
เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจ / Authorized Officer………………………………………………………………

รายชื่อสมาชิกผูฝากหลักทรัพย กับ ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
BROKER
ผูฝากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026

ชือ่ บริษัท
Company Name

ผูฝากเลขที่
Participant No.
027

บริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
CIMB SECURITIES INTERNATIONAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช (ประเทศไทย) จํากัด
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย สินเอเซีย จํากัด
ASIA CREDIT SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคิน จํากัด
KIATNAKIN SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย ทรีนติ ้ี จํากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพยไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพยยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

029
030
032
034
048
200
211
224
225
229
230
244
247
248
924

ชือ่ บริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพยกรุงศรี จํากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพยซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ฟนนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
236
242

301
302
303
304
305
308
312
316
320
324
326

ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ซิตค้ี อรป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)
CUSTODIAN
ธนาคารซิตแี้ บงก เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - ผูรับฝากทรัพยสิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ แบงกิ้ง คอรปอเรชัน่ จํากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพือ่ รับฝากทรัพยสนิ
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited
ธนาคาร เดอะรอยัลแบงกออ ฟสกอตแลนด เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH

243
245

328
329
330
334
336
337
339
340
343
345

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิง้ คอรปอเรชัน่ จํากัด (เพือ่ ตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริษัทหลักทรัพย เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) (เพือ่ รับฝากทรัพยสิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส (เพือ่ คาตราสารหนี)้
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

