
          เลขที่ใบจอง / Subscription number ......................................

เรยีน       คณะกรรมการบรษิทั ชาญอสิสระ ดเีวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) วนัที่ยืน่ความจ านงการใชส้ทิธ.ิ............................................................
To          The Board of Charn Issara Development Public Company Limited       Date to notify the intention to exercise

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นติบุิคคล) ……….……..........................................................……..................................................................................................    วนั/เดอืน/ปีเกดิ ........................................   สญัชาต ิ............................  เพศ …....................
I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)     Date of Birth    Nationallity   Gender
อาชพี ....................................... ที่อยูเ่ลขที่ .................................ตรอก/ซอย .................................... ถนน .........................แขวง/ต าบล ..............................เขต/อ าเภอ ................................
Occupation Address Number Lane/Soi Road Sub-district District
จงัหวดั .......................................รหสัไปรษณยี ์..........................ประเทศ ........................................ หมายเลขโทรศพัท์ ...............................................
Province Postal Code Country Telephone number
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี ……….….......................................... ประเภทการเสยีภาษี      หกัภาษี      ไม่หกัภาษี
Tax ID number Type of Tax Paying      Tax to be deducted      Tax notto be deducted

     บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย   เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน …..................................................          บุคคลธรรมดาซึง่เป็นคนต่างดา้ว    เลขที่หนงัสอืต่างดา้ว/ใบต่างดา้ว …...................................................
     Thai natural person Identification card number           Foreign natural person Passport number
     นติบุิคคลสญัชาตไิทย เลขทะเบยีนนติบุิคคล …………………............................................          นติบุิคคลซึง่เป็นคนต่างดา้ว          เลขทะเบยีนนติบุิคคล …………………...............................................
     Thai juristic person Coporate registration number           Foreign juristic person Coporate registration number
โปรดแนบหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธ ิพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง / Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants

ในฐานะผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ชาญอสิสระ ดเีวลอ็ปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ("บรษิทัฯ") ขา้พเจา้มคีวามประสงค์ทีจ่ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้

being a Warrant Holder of Charn Issara Development Public Company Limited (the "company"). I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company's ordinary shares as stated below:

พรอ้มกนันี้ขา้พเจา้ขอส่งเงนิคา่จองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่ว ที่ธนาคารสามารถเรยีกเกบ็เงนิในเขตกรงุเทพมหานครภายใน 2 วนัเท่านัน้ ช าระโดย
I/We herewith summit the payment to purchase such ordinary shares that can be collected in Bangkok only which paid by
    เชค็ Cheque      แคชเชยีรเ์ชค็ Cashier Cheque ดรา๊ฟท/์ตัว๋แลกเงนิธนาคาร Bank Draft/Bill of Exchange เงนิโอน Money Transfer
    เลขที่เชค็/Cheque Number ……………………. ลงวนัที/่Dated ……...………………ธนาคาร/Bank ..…….…….…………….. สาขา/Branch ……………………………..
สัง่จ่าย "บญัชีจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน)" Payable to "Charn Issara Development Pcl. For Account of Share Subscription"

ขา้พเจา้ไดส้่งมอบใบส าคญัแสดงสทิธ ิ/ ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิและขอรบัใบทอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ถ้าม)ี ดงันี้
I/We herely deliver the Warrant Certificate(s) / Warrant Substitue and request for the return of the remaining Warrants,which are not exercised (if any) as follow:

ส่งมอบใบส าคญัแสดงสทิธ ิจ านวน ............................. ใบ ตามรายละเอยีดดงันี้ Amout of delivered Warrants …………….……….. Certificate(s) with the following details:
เลขที่ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ..................................................      จ านวนหน่วย .................................... หน่วย Warrant Certificate(s) number ……..………………………….    amout ….………………………… units
เลขที่ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ..................................................      จ านวนหน่วย .................................... หน่วย Warrant Certificate(s) number …………..…………………….    amout ……….…………………… units
รวมจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีส่งมา ................................................................ หน่วย Total number of delivered Warrants ………..………………………………………….. units

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิี่รบัทอน (ถ้าม)ี ............................................................. หน่วย Amout of the remaining Warrants which are not excercised (if any) ………...………. units
ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิเลขที่ ....................................................... จ านวน ………….................... หน่วย Warrant substitute number ………...………………………….     amout ……..…….………………. units

เมือ่ขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุ้นสามญัดงักลา่ว ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทัฯ ด าเนนิการส่งมอบหุ้น ดงันี้ (โปรดเลอืกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) : 
Upon being allowcated the subscribed shares, I/We agree that the Company shall deliver the shares as follow (Please choose one only) :

ใหอ้อกใบหุ้นส าหรบัหุ้นที่ไดร้บัการจดัสรรในนามของ "บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก"และด าเนนิการใหบ้รษิทั ……………............................................
สมาชกิผูฝ้ากเลขที่ …………..................... ระบุชือ่ใดชือ่หนึ่งตามรายชือ่ที่ปรากฎดา้นหลงัแบบฟอรม์นี้ น าหุ้นนัน้เขา้ฝากไวก้บั "บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) เพื่อผูฝ้าก" 
เพื่อเขา้บญัชซีือ้ขายหุ้นเลขที่ .......................................................................... ซึง่ขา้พเจา้มอียูก่บับรษิทันัน้
Issue a certificate for the allotted shares in name of "the thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositors" and proceed for …………………………………………………..
Participant number …………………. (specify one of the companies listed on the back of this form), to deposit the said shares wth the"Thailand Securities Depository Co., Ltd. 
For depositors" for my / our share trading account number …………………………………………………., maintained at such company.
ใหอ้อกใบหุ้นส าหรบัหุ้นที่ไดร้บัการจดัสรรในนามของขา้พเจา้และส่งใบหุ้นใหแ้กข่า้พเจา้ทางไปรษณยี ์โดยขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุ้นภายหลงัจากที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบั
หุ้นเพิม่ดงักลา่วเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน และไดร้บัอนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้
Issue a certificate for the allotted shares in my / our name and deliver it to me by mail / us whereby, I / we obtain the share certificate after the stock exchange of Thailand
has approved the listing of the said new shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand.

ขา้พเจา้ตกลงยนืยนัวา่จะไมเ่พกิถอนการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญั หากขา้พเจา้ไมส่ง่ใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัทีไ่ดก้รอกรายละเอยีดครบถว้นเรยีบรอ้ย พรอ้มดว้ย เชค็ , แคชเชยีรเ์ชค็, ดรา๊ฟท/์ตัว๋แลกเงนิธนาคาร

มาถงึบรษิทัฯ ภายในก าหนดระยะเวลาการแจง้ความจ านงการใชส้ทิธ ิหรอืหากเชค็, แคเชยีรเ์ชค็ ดรา๊ฟท์/ตัว๋แลกเงนิธนาคาร ทีส่ ัง่จ่ายไมผ่า่นการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืวา่การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธสิิน้สภาพลงโดยไมม่กีารใชส้ทิธิ

I/We hereby confirm that this subscription is irrevocable. If I/We do not return this duty completed Form for the notification of the intention to exercise the Warrants, with payment (Cheque, Cashier Cheque, Bank

Draft / Bill of Exchange) to the company with the period for the notification of the intention to exercise the Warrants or the Cheque, Cashier Cheque, Bank Draft / Bill of Exchange has not been honored, it shall

deem that the notification of the intention to exercise the Warrant is nullifed without beingexercised.

ลงชือ่/Signed ……………………………………………………… ผูจ้องซือ้หุ้นสามญั/Subscriber
                 (                                                                )

วนัที่ / Date …………………………………. เลขที่ใบจอง / Subscription Number …….……………………..
บรษิทั ชาญอสิสระ ดเีวลอ็ปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชือ่ตามใบจอง) ……………...…............................... เพือ่จองซื้อหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั ชาญอสิสระ ดเีวลอ็ปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) "CI-W1"

Charn Issara Development Public Company Limited has received money from (Name of subscriber) to purchase the ordinary shares of Charn Issara Development public Company Limited under warrants "CI-W1"

    เชค็ Cheque     แคชเชยีรเ์ชค็ Cashier Cheque     ดรา๊ฟท/์ตัว๋แลกเงนิธนาคาร Bank Draft/Bill of Exchange    เงนิโอน Money Transfer
    เลขที่เชค็/Cheque Number ……………………. ลงวนัที/่Dated ……...………………ธนาคาร/Bank ..…….……….……………..สาขา/Branch ……………………………..
     ออกใบหุ้นในนาม บ.ศนูยร์บัฝากฯ เพื่อ / Issue the sharecertificate in the name of TSD for สมาชกิผูฝ้ากเลขที่ / Participant number …..………………….. 
     บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที่ / Securities trading account No ……………….....………
     ออกใบหุ้นในนามผูจ้อง / Issue the share certificate in name of subscriber

เจา้หน้าที่ผูร้บัมอบอ านาจ / Authorized Officer ………………...…………........…….

              แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั ของ บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) "CI-W1" (ส าหรบัรอบพฤศจิกายน 2562)
Form for the noticefication of the intention to exercise the Warrants of Charn Issara Development Public Company Limited "CI-W1" (for the period of November 2019)

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดง
สทิธิ

ทีข่อใชส้ทิธ ิ(หน่วย)
Number of Warrants
to be exercised (Unit)

1 : 1.0172 2.1628

อตัราการใชส้ทิธิ
(วอแรนท ์: หุน้)
Exercise Ratio

(Warrant : Share)

จ านวนหุน้สามญัทีไ่ดจ้ากการใชส้ทิธ ิ(หุน้)
Number of ordinary shares derived

From the exercise of Warrants (Shares)

ราคาใชส้ทิธซิื้อหุน้
สามญั (บาท/หุน้)
Exercise Price

(Baht per share)

รวมเป็นเงนิทีต่อ้งช าระในการจองซื้อหุน้สามญั
 (บาท)

Totaling of payment of the subscribed 
shares (Baht)

หลกัฐานการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญั (ส าหรบัรอบพฤศจิกายน 2562) (ผู้จองซ้ือหุ้นโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย)

SUBSCRIPTION RECEIPT (for the period of November 2019) (SUBSCRIBER PLEASE ALSO FILL IN THIS PORTION)

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดง
สทิธิ

ทีข่อใชส้ทิธ ิ(หน่วย)
Number of Warrants
to be exercised (Unit)

อตัราการใชส้ทิธิ
(วอแรนท ์: หุน้)
Exercise Ratio

(Warrant : Share)

จ านวนหุน้สามญัทีไ่ดจ้ากการใชส้ทิธ ิ(หุน้)
Number of ordinary shares derived

From the exercise of Warrants (Shares)

ราคาใชส้ทิธซิื้อหุน้
สามญั (บาท/หุน้)
Exercise Price

(Baht per share)

รวมเป็นเงนิทีต่อ้งช าระในการจองซื้อหุน้สามญั
 (บาท)

Totaling of payment of the subscribed 
shares (Baht)

1 : 1.0172 2.1628



029

027

026

BROKER

002 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทสิโก ้จ ากดั
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรีก่รุ๊ป จ ากดั (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

007

006

005

004

003

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บรษิทัหลกัทรพัย์ ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
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013

011

010

008

023

324

320

316

315

312

311

308

305

304

022

019

016

015

บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี พลสั จ ากดั (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บรษิทัหลกัทรพัย์ ดวีเีอสวคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บรษิทัหลกัทรพัย์ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน)
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)

บรษิทัหลกัทรพัย์ เคเคเทรด จ ากดั
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED
บรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีติี ้จ ากดั

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บรษิทัหลกัทรพัย์ โนมรูะพฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บรษิทัหลกัทรพัย์ แอพเพลิเวลธ์ จ ากดั (มหาชน)
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บรษิทัหลกัทรพัย์ เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากดั
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

032 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

บรษิทัหลกัทรพัย์ อารเ์อชบ ีโอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บรษิทัหลกัทรพัย์ กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030

033

038

200

213

224

229

244
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บรษิทัหลกัทรพัย์ ไทยพาณชิย์ จ ากดั
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บรษิทัหลกัทรพัย์ เออซี ีจ ากดั (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

048 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED (PRUDENT SIAM)

บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินนัซ่า จ ากดั (มหาชน)
FINANSA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

034 บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี เวลท ์จ ากดั
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

221 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมอรช์ ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บรษิทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงกก์มิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

211 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูบเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั
UBS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

บรษิทัหลกัทรพัย์ เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

230 บรษิทัหลกัทรพัย์ โกลเบลก็ จ ากดั
GLOBEX SECURITIES COMPANY LIMITED

บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

225 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั
CLSA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

บรษิทัหลกัทรพัย์ เคทซีมีโิก ้จ ากดั248

924

KT ZMICOSECURITIES COMPANY LIMITED
บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บรษิทัหลกัทรพัย์ แมคควอรี ่(ประเทศไทย) จ ากดั
MAQQUARIE SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

247 บรษิทัหลกัทรพัย์ เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

ธนาคารซติีแ้บงค ์เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES)
CITI BANK N.A. (CUSTODY SERVICES)
ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผู้รบัฝากทรพัย์สนิ

SUB-BROKER

CUSTODIAN

243

245242

236

303

302

301

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเครดติ อะกรกิอล คอรป์อเรทแอนดอ์นิเวสเมน้ทแ์บงก์
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESMENT BANK
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรต์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั
THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING COPPORATION LTD. BKK

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี. สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรบัฝากทรพัย์สนิ
DEUTSCHE BANG AG. BANGKOK BRANCH
ธนาคารยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน)
UNITED BANK OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

345

344

STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - เพื่อผู้ฝากหลกัทรพัย์ (SCIB)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน)
ICBC (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) - เพื่อรบัฝากทรพัย์สนิ339
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

343

326 ธนาคารรอยลัแบงกอ๊์อฟสกอตแลนด ์เอน็.ว.ี สาขากรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTKAND N.V. BANGKOK BRANCH

328 ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

334 บรษิทัหลกัทรพัย์ เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ากดั (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

336 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

บรษิทัหลกัทรพัย์ เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ากดั (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

บรษิทัหลกัทรพัย์ ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน)
CIMB THAI PUBLIC COMPANY LIMITED
บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) - เพื่อรบัฝากทรพัย์สนิ
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)

340 ธนาคารเจพมีอรแ์กน เชส (เพื่อคา้ตราสารหนี้)
JP MORGAN CHASE BANK BANGKOK BRANCH (BOND TRADING)

341 บรษิทั เงนิทุน สนิอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)
THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED


