สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
เลขที่ใบจอง........................................

ใบจองซือหุ
� น้ สามัญเพิม� ทุนควบคูก่ บั ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ� ี ะซือหุ
� น้ สามัญเพิม� ทุนของ บริษทั สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ครังที
� � 7 (SPORT-W7)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนจํานวนไม่เกิน 1,369,097,361 หุ้น (มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ1 บาท)ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิ มของบริ ษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิ มต่ อ 3 หุ้นสามัญใหม่
ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ0.20 บาท ควบคู่กบั ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือหุ
้ ้ นสามัญของ บริ ษัท สยามสปอร์ ต ซินดิ เคท จํากัด(มหาชน) ครัง้ ที่ 7 (SPORT-W7) จํานวนไม่เกิน 456,365,787 หน่วย
ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญใหม่ ต่ อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ (ซื ้อ 3 หุ้นใหม่ได้ SPORT-W7 1 หน่วย) (กรณีมีเศษให้ ปัดทิ ้ง) โดยไม่คิดมูลค่ า

วันที่ จองซื อ้
 29 ตุลาคม 2561
 30 ตุลาคม 2561
 31 ตุลาคม 2561
 1 พฤศจิ กายน 2561
 2 พฤศจิ กายน 2561
เรี ยน
บริ ษัท สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท จํ ากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
ข้ อมู ลผู้จองซือ้ หุ้นสามั ญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนี ใ้ ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง

ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน1 ใบ
ต่ อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เท่านัน้

ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว/นิ ติบคุ คล).....................................................................................................................เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เลขที่ (10หลัก) .......................
..........................
....................
 บัตรประจํ าตัวประชาชน...................................................................  ใบต่างด้ าว  หนังสือเดินทาง  เลขที่ ทะเบียนนิ ติบคุ คลเลขที่ ………...................................................
........................

ทัง� นี � ที�อยู่ให้ เป็ นไปตามที�ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถอื หุ้นเดิมของบริษัท ตามวันกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้น ณ วันที� 4 ตุลาคม 2561 (Record Date) ซึ�งบริษัทได้ รับจาก บริษัท ศูนย์ ฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย)
จํากัด โทรศัทพ์ทต่ี ิดต่อได้ ……………..............................……… โทรศัพท์มือถือ ……………...................... มีความประสงค์ ขอจองซื�อและขอให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้นดังนี �

(อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 3 หุ้นสามัญใหม่ ที่ ราคา 0.20 บาทต่อหุ้น และหากซื อ้ 3 หุ้นสามัญใหม่ จะได้ SPORT-W7 1 หน่ วย โดยไม่คิดมูลค่า หากมีเศษให้ ปัดทิ ง้ )
โดยผู้จองซื อ้ ไม่จําเป็ นต้ องกรอกข้ อมูลการจองซื อ้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ SPORT-W7
จํานวนหุ้นสามั ญที่จองซือ้ (หุ้น)
ราคาต่ อหุ้น (บาท)
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)
 จองซื อ้ ตามสิทธิ ทงั ้ จํ านวน
0.20
 จองซื อ้ น้ อยกว่ าสิทธิ
0.20
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอส่งเงิ นค่าจองซื อ้ หุ้นสามัญเพิ่ มทุนดังกล่าวโดย (กรณีที่ส่งค่าจองซื อ้ หุ้นเป็ นเช็ ค/ แคชเชี ยร์ เช็ ค/ ดร๊ าฟท์ จะต้ องลงวันที่ไม่ เกิน 31 ตุลาคม 2561 และต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงิ นได้ จาก
สํานักหักบัญชี ในเขตเดียวกันภายในวันทํ าการถัดไป)
 เงินสด
 เช็ค/ แคชเชียร์ เช็ค/ ดร๊ าฟท์ เลขที่ เช็ ค………………………….………….. ลงวันที่ ……………………..………… ธนาคาร………………………….…....…สาขา……………………………..…..
โดยสัง่ จ่ าย “บัญชีจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน บริ ษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)”

หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหลักทรั พย์ดงั กล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดําเนิ นการดังต่อไปนี ้ (ผู้จองซื อ้ หุ้นโปรดเลือกวิ ธีใดวิ ธีหนึ่งเท่ านัน้ หากไม่เลือก บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ที่จะออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื อ้ )
ในกรณี ท่ ีมีบัญชีซอื ้ ขายหลักทรั พย์ :
 ให้ ฝากใบหุ้นสามัญตามจํ านวนที่ ได้ รับการจัดสรรนัน้ ไว้ ในชื่ อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํ ากัด เพื่ อผู้ฝาก” และดําเนิ นการให้
บริ ษัท .............................................................................................................................สมาชิ กผู้ฝากเลขที่ ..................................นํ าหุ้นฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับกหลั
ฝา กทรั พย์(ประเทศไทย)
จํ ากัด (“TSD”) เพื่ อเข้ าบัญชี ซือ้ ขายหลักทรั พย์ของข้ าพเจ้ าชื่ อ…………………………………………………………………..……………………...........บัญชี เลขที่ ...............................................
ซึ่งข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริ ษัทนัน้ (ชื่ อผู้จองซื อ้ ต้ องตรงกับชื่ อบัญชี ซือ้ ขายหลักทรั พย์ มิฉะนัน้ จะดําเนิ นการออกใบหุ้นในชื่ อของผู้จองซื อ้ แทน)
ในกรณี ท่ ีไม่ มีบัญชีซอื ้ ขายหลักทรั พย์ :
 เข้ าบัญชี 600: ให้ ฝากใบหุ้นสามัญตามจํ านวนที่ ได้ รับการจัดสรรไว้ ในชื่ อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํ ากัด” และนํ าหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษทั ศูนย์ฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย)
จํ ากัด โดยนํ าเข้ าบัญชี ของบริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์สมาชิ กเลขที่ 600 เพื่ อข้ าพเจ้ า กรณี เลือกรั บหลักทรั พย์ เข้ าบัญชี 600 ในช่ องนี ้ กรุ ณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจอง
หลักทรั พย์ เฉพาะผู้ท่ ปี ระสงค์ นําหลักทรั พย์ ฝากเข้ าบัญชีผ้ อู อกหลักทรั พย์ (Issuer Account) เท่ านั ้น” เพื่อนํ าส่ งให้ แก่ บริ ษัท ศูนย์ ฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย ) จํากัด มิ ฉะนั ้นจะ
ดําเนิ นการออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซือ้ แทน
 ขอรั บใบหุ้นสามั ญ: ให้ ออกใบหุ้นสามัญตามจํ านวนที่ ได้ รับจัดสรรนัน้ ไว้ ในชื่ อของข้ าพเจ้ าและจัดส่งใบหุ้นให้ ข้าพเจ้ าตามชื่ อที่ อยู่ในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษัททางไปรณษี ย์ลงทะเบียน โดย
ข้ าพเจ้ ายินดีมอบหมายให้ บริ ษัทดําเนิ นการใด ๆ เพื่ อให้ การจัดทํ าใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้ แก่ข้าพเจ้ าตามชื่ อที่ อยู่ในฐานข้ อมูลของบริ ษัทภายใน
15 วันทํ าการนับจากวันปิ ดการจอง
ซื อ้ หุ้น ซึ่งบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ ได้ รับจัดสรรได้ ทันวันทํ าการแรกของการซื อ้ ขายหุ้น
ข้ าพเจ้ าขอรั บรองและตกลงว่ าจะจองซื อ้ หุ้นสามัญเพิ่ มทุนจํ านวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื อ้ หุ้นสามัญเพิ่ มทุนนี ้ หากข้ าพเจ้ าไม่ส่งใบจองซื อ้ หุ้นสามัญเพิ่ มทุนที่ ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วน
และเอกสารประกอบการจองซื อ้ ที่ ถกู ต้ องเรี ยบร้ อยพร้ อมชํ าระเงิ นจองซื อ้ มาถึงบริ ษัทภายในระยะเวลาที่ จองซื อ้ หรื อ หากเช็ ค/แคชเชี ยร์ เช็ ค/ดร๊ าฟท์ ที่ สงั่ จ่ ายแล้ วนัน้ ไม่ผ่านการเรี ยกเก็บ ให้ ถือว่ าข้ าพเจ้ า
สละสิทธิ ในการจองซื อ้ หุ้นสามัญดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าได้ อ่านหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนควบคู่กบั ใบสําคัญแสดงสิทธิ และสารสนเทศของบริ ษัท และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนควบคู่กบั ใบสําคัญแสดงสิทธิ
และสารสนเทศดังกล่าวและที่ จะได้ มีการแก้ ไขเพิ่ มเติมในภายหน้ าอีกด้ วย
ลงชื่ อ ..............................................................................................................
.ผู้จองซื อ้
( ..............................................................................................................
.)

“การลงทุ นในหลักทรั พย์ ย่อมมีความเสี่ยง และก่ อนตั ดสินใจจองซื ้อหลักทรั พย์ ควรศึกษาข้ อมูลอย่ างรอบคอบ
”

หลักฐานการรั บฝากการจองซือ้ หุ้นสามั ญเพิ่มทุน ของ บริ ษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนี ด้ ้ วยคัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน )
วันที่ จองซื ้อ
 29 ตุลาคม 2561
 30 ตุลาคม 2561
 31 ตุลาคม 2561  1 พฤศจิ กายน 2561
 2 พฤศจิ กายน 2561
เลขที่ ใบจอง........................................
บริ ษัท สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท จํ ากัด(มหาชน) ได้ รับเงิ นจาก (ชื่ อตามใบจอง)...............................................................................................................เพื่ อจองซื อ้ หุ้นของบริ ษัท ในราคาหุ้น0.20
ละ บาท
จํานวนหุ้นสามั ญที่จองซือ้ (หุ้น)
ราคาต่ อหุ้น (บาท)
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)
 จองซื อ้ ตามสิทธิ ทงั ้ จํ านวน
0.20
 จองซื อ้ น้ อยกว่ าสิทธิ
0.20
โดยชํ าระเป็ น
 เงิ นสด
 เช็ ค
 แคชเชี ยร์ เช็ ค(เช็ คธนาคาร)
 ดร๊ าฟท์
เลขที่ เช็ ค............................................................... วันที่ ......................................................ธนาคาร ...........................................................สาขา......................................................
 ฝากใบหุ้น ในนาม “บริ ษัท ศูนย์ฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํ ากัด เพื่ อผู้ฝาก” สมาชิ กผู้ฝากเลขที่ ………………………………บัญชี ซือ้ ขายหลักทรั พย์เลขที่ …………………………………….
 ฝากใบหุ้น ในนาม “บริ ษัท ศูนย์ฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํ ากัด เพื่ อผู้ฝาก” โดยเข้ าบัญชี ของบริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์ สมาชิ กเลขที่ 600 เพื่ อข้ าพเจ้ า
 ออกใบหุ้น ในนามผู้จองซื อ้
เจ้ าหน้ าที่ ผ้ รู ั บจองซื อ้ ............................................................................................................
.

้

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030
236
242
301

ชื่อบริ ษัท
Company Name

บริ ษัทหลักทรั พย์ทิสโก้ จํ ากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรั พย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จํ ากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริ ษัทหลักทรั พย์ ดีบีเอส วิ คเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํ ากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
บริ ษัทหลักทรั พย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํ ากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรั พย์ ภัทร จํ ากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรั พย์ ซี จีเอส-ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํ ากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
บริ ษัทหลักทรั พย์ เอเชี ย พลัส จํ ากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรั พย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํ ากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษัทหลักทรั พย์ กสิกรไทย จํ ากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรั พย์ เคจี ไอ (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บริ ษัทหลักทรั พย์ โนมูระ พัฒนสิน จํ ากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริ ษัทหลักทรั พย์ แอพเพิ ล เวลธ์ จํ ากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรั พย์ธนชาต จํ ากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรั พย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํ ากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรั พย์ ทรี นิตี ้ จํ ากัด
TRINITY SECURITIES CO., LTD.
บริ ษัทหลักทรั พย์ไทยพาณิชย์ จํ ากัด
SCB SECURITIES CO., LTD.
บริ ษัทหลักทรั พย์ยโู อบี เคย์เฮี ยน (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บริ ษัทหลักทรั พย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรั พย์กรุ งศรี จํ ากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรั พย์ ไอ วี โกลบอล จํ ากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
ธนาคาร ทิ สโก้ จํ ากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรั พย์ ซิ ตี ้คอร์ ป (ประเทศไทย) จํ ากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
ชื่อบริ ษัท
Participant No.
Company Name
032
บริ ษัทหลักทรั พย์ เคที บี (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
034
บริ ษัทหลักทรั พย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
038
บริ ษัทหลักทรั พย์ เออีซี จํ ากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
048
บริ ษัทหลักทรั พย์ ไอร่ า จํ ากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
050
บริ ษัทหลักทรั พย์ เอเอสแล จํ ากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
051
บริ ษัทหลักทรั พย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํ ากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO., LTD.
052
บริ ษัทหลักทรั พย์ จี เอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํ ากัด
GMO-ZCOM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
200
บริ ษัทหลักทรั พย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
211
บริ ษัทหลักทรั พย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํ ากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
213
บริ ษัทหลักทรั พย์ เอเชี ย เวลท์ จํ ากัด
ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
221
บริ ษัทหลักทรั พย์ เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จํ ากัด(มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED
224
บริ ษัทหลักทรั พย์บวั หลวง จํ ากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
225
บริ ษัทหลักทรั พย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํ ากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
229
บริ ษัทหลักทรั พย์ เจพี มอร์ แกน (ประเทศไทย) จํ ากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
230
บริ ษัทหลักทรั พย์ โกลเบล็ก จํ ากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
244
บริ ษัทหลักทรั พย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํ ากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
247
บริ ษัทหลักทรั พย์ เครดิต สวิ ส (ประเทศไทย) จํ ากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
248
บริ ษัทหลักทรั พย์ เคที ซี มิโก้ จํ ากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
924
บริ ษัทหลักทรั พย์ ฟิ นันเซี ย ไซรั ส จํ ากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
SUB-BROKER
243
245
CUSTODIAN
329

316

ธนาคารซิ ตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํ ากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO., LTD.
ธนาคารกรุ งเทพ จํ ากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรั พย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่ องกงและเซี่ ยงไฮ้ แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชั่น จํ ากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD.BKK.
ธนาคารกรุ งไทย จํ ากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO., LTD.
ธนาคารกสิกรไทย จํ ากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํ ากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO., LTD.
ธนาคารไอซี บีซี (ไทย) จํ ากัด (มหาชน)

320

ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี สาขากรุ งเทพฯ -เพื่ อรั บฝากทรั พย์สิน

345

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํ ากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

425

302
303
304
305
308
312

328

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES

330
334
336
337
339
340
343

บริ ษัทหลักทรั พย์ เพื่ อธุรกิจหลักทรั พย์ จํ ากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํ ากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จํ ากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่ องกงและเซี่ ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชั่น จํ ากัด(เพื่ อตราสารหนี ้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK-BOND
บริ ษัทหลักทรั พย์ เพื่ อธุรกิจหลักทรั พย์ จํ ากัด(มหาชน) (คัสโตเดี ้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จํ ากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จํ ากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิ สโก้ จํ ากัด (มหาชน) (เพื่ อรั บฝากทรั พย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพี มอร์ แกน เชส (เพื่ อค้ าตราสารหนี ้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จํ ากัด(มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํ ากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุ งไทย จํ ากัด (มหาชน) (เพื่ อลูกค้ า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

