เลขที•ใบจอง / Subscription number …………………………………………

ใบแจ้งความจํานงการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญ ของ บริษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) “AIRA-W2 ครังที" #6” (สํ าหรับรอบวันที" 2 สิ งหาคม 2562)
Form for the notification of the intention to exercise the Warrants of AIRA Capital Public Company Limited “AIRA-W2 Exercise Period No. 16” (for the period of August 2, 2019)
เรี ยน คณะกรรมการบริ ษทั ไอร่ า แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
To The Board of Directors of AIRA Capital Public Company Limited

วันที•ยนื• ความจํานงการใช้สิทธิ ………………………………………………………
Date to notify the intention to exercise

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล) ............................................................................................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด ........................................................................ สัญชาติ ................................ เพศ ......................................
I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)
Date of Birth
Nationality
Gender
อาชีพ .........................................................ที•อยูเ่ ลขที• ................................ ตรอก/ซอย ........................................... ถนน........................................ แขวง/ตําบล ......................................... เขต/อําเภอ ..........................................................................
Occupation
Address number
Lane/Soi
Road
Sub-district
District
จังหวัด ...................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ................................................. ประเทศ .......................................................................... หมายเลขโทรศัพท์...........................................................................................................................
Province
Postal Code
Country
Telephone number
˚季บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน .……………………….……….……………
Thai natural person
Identification card number

˚季บุคคลธรรมดาซึงเป็ นคนต่างด้าว เลขทีหนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว …………………………
Foreign natural person
Passport number

˚季นิติบุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนนิติบุคคล .……………………………………………………… ˚季นิติบุคคลซึงเป็ นคนต่างด้าว
เลขทะเบียนนิติบุคคล .…………………………………..…
Thai juristic person
Corporate registration number
Foreign juristic person
Corporate registration number
โปรดแนบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง / Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants
ในฐานะผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื"อหุน้ สามัญของบริ ษทั ไอร่ า แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้สิทธิซ"ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดต่อไปนี"
being a Warrant Holder of AIRA Capital Public Company Limited (the “Company”), I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below:
จํานวนหน่ วยของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที•ขอใช้ สิทธิ (หน่ วย)
Number of Warrants to be exercised (Unit)

อัตราการใช้ สิทธิ (วอแรนท์ : หุ้น)
Exercise Ratio (Warrant : Share)

จํานวนหุ้นสามัญที•ได้ จากการใช้ สิทธิ (หุ้น)
Number of ordinary shares derived
From the exercise of Warrants (Shares)

1 : 1.00237
พร้อมนี! ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื!อหุน้ สามัญดังกล่าว ที"ธนาคารสามารถเรี ยกเก็บเงินในเขตกรุ งเทพมหานคร ภายใน 2 วันเท่านั!น ชําระโดย
I/We herewith submit the payment to purchase such ordinary shares that can be collected in Bangkok only which paid by

ราคาใช้ สิทธิซื• อหุ้นสามัญ
(บาท/หุ้น)
Exercise Price
(Baht per share)

รวมเป็ นเงินที!ต้องชําระในการจองซื• อหุ้นสามัญ (บาท)
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht)

3.49173

˚ เช็ค Cheque
˚ แคชเชียร์เช็ค Cashier Cheque
˚ ดร๊ าฟท์/ตัว# แลกเงินธนาคาร Bank Draft / Bill of Exchange
˚ เงินโอน Money Transfer
เลขที"เช็ค / Cheque Number .......................................... ลงวันที" / Dated....................................... ธนาคาร / Bank ................................................. สาขา / Branch.....................................................
สัง" จ่าย “บัญชีเพื"อการจองซื!อหุน้ สามัญเพิ"มทุนของบริ ษทั ไอร่ า แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)” บัญชีเลขที" 220-0-58499-9 ประเภทบัญชี สะสมทรัพย์ ธนาคาร กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาอาคารวานิช
Payable to “AIRA Capital’s increased shares subscription account” or “AIRA Capital s increased shares subscription account”, Account number 220-0-58499-9, Savings account, Bangkok Bank Plc., Vanich Building Branch.
ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ / ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี!
I/We hereby deliver the Warrant Certificate(s) / Warrant Substitute and request for the return of the remaining Warrants, which are not exercised (if any) as follows:
˚季ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน .....................................................................ใบ ตามรายละเอียดดังนี
Amount of delivered Warrants ………………………………..…… certificate(s) with the following details:
เลขที"ใบสําคัญแสดงสิทธิ ................................................ จํานวนหน่วย ..............................................หน่วย Warrant Certificate(s) number ………………………………. amount ……………..…………….. units
เลขที"ใบสําคัญแสดงสิทธิ ................................................ จํานวนหน่วย ..............................................หน่วย Warrant Certificate(s) number ………………………………. amount ……………….…….....….. units
รวมจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที!ส่งมา ................................................................................................หน่ วย Total number of delivered Warrants ……..………………………………..……….…......….…. units
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที"ขอรับทอน (ถ้ามี) ....................................................................................หน่วย Amount of the remaining Warrants which are not exercised (if any) …......……........................…. units
˚季ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ เลขที" …………………………. จํานวน ..................................................หน่วย Warrant Substitute number ……………….…………………. amount …………...….………..….. units
เมื"อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้บริ ษทั ฯ ดําเนินการส่งมอบหุน้ ดังนี (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ"ง) :
Upon being allocated the subscribed shares, I / We agree that the Company shall deliver the shares as follow (Please choose one only) :
˚季ให้ออกใบหุน้ สําหรับหุน้ ที"ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื"อผูฝ้ าก” และดําเนินการให้บริ ษทั ............................................................................
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที" ……..……….…... (ระบุชื"อใดชื"อหนึ"งตามรายชื"อที"ปรากฏด้านหลังแบบฟอร์มนี ) นําหุน้ นันเข้าฝากไว้กบั “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื"อผูฝ้ าก”
เพื"อเข้าบัญชีซือขายหุน้ เลขที" ……………………….………………………………………………..…….. ซึ"งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นัน
Issue a certificate for the allotted shares in the 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 with the “Thailand Securities Depository Co., Ltd.
for depositors” for my / our share trading account number ……………………….……………………….., maintained at such company.
˚季ให้ออกใบหุน้ สําหรับหุน้ ที"ได้รับการจัดสรรในนามของข้าพเจ้าและส่งใบหุน้ ให้แก่ขา้ พเจ้าทางไปรษณี ย ์ โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุน้ ภายหลังจากที"ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุน้ เพิ"มทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน และอนุญาตให้ทาํ การซือขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
Issue a certificate for the allotted shares in my / our name and deliver it to me by mail / us whereby, I / We may 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.
ข้าพเจ้าตกลงยืนยันว่าจะไม่เพิกถอนการใช้สิทธิซ!ือหุน้ สามัญ หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซ!ือหุน้ สามัญที"ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้อย พร้อมด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค,ดร๊ าฟท์/ตัว# แลกเงินธนาคาร มาถึงบริ ษทั ฯ ภายใน
กําหนดระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หรื อหาก เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊ าฟท์/ตัว# แลกเงินธนาคาร ที"สง"ั จ่ายไม่ผา่ นการเรี ยกเก็บ ให้ถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิส!ินสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ
I/We hereby confirm that this subscription is irrevocable. If I/We do not return this duly 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 within 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 nullified without being exercised.
ลงชื"อ/Signed ..................................................................................... ผูจ้ องซื!อหุน้ สามัญ / Subscriber
(
)

หลักฐานการใช้สิทธิ จองซื•อหุ้นสามัญ AIRA-W2 ครัง• ที! "6 (สําหรับรอบวันที! 2 สิ งหาคม #$%#) (ผู้จองซื•อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี• ด้วย)
SUBSCRIPTION RECEIPT for AIRA-W2 Exercise Period No. 16 (for the period of August 2, 2019) (SUBSCRIBER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION)
วันที" / Date …………………………………………….. เลขที"ใบจอง / Subscription Number ……………………………………………...
บริ ษทั ไอร่ า แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื"อตามใบจอง) ……………………………………………………………...…..…. เพื"อจองซื!อหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ของบริ ษทั ไอร่ า แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) “AIRA-W2”
AIRA Capital Public Company Limited has received money from (Name of subscriber)
to purchase the ordinary shares of AIRA Capital Public Company Limited under Warrants “AIRA-W2”
จํานวนหน่ วยของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทีขอใช้ สิทธิ (หน่ วย)
Number of Warrants to be exercised (Unit)

อัตราการใช้ สิทธิ (วอแรนท์ : หุ้น)
Exercise Ratio (Warrant : Share)
1 : 1.00237

จํานวนหุ้นสามัญทีได้ จากการใช้ สิทธิ (หุ้น)
Number of ordinary shares derived
From the exercise of Warrants (Shares)

ราคาใช้ สิทธิซื"อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)
Exercise Price (Baht per share)

รวมเป็ นเงินทีต้ องชําระในการจองซื" อหุ้นสามัญ (บาท)
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht)

3.49173

˚季เช็ค Cheque
˚季แคชเชียร์เช็ค Cashier Cheque
˚季ดร๊ าฟท์/ตํวแลกเงินธนาคาร Bank Draft / Bill of Exchange
˚季เงินโอน Money Transfer
เลขที!เช็ค / Cheque Number ..................................................... ลงวันที! / Dated................................................... ธนาคาร / Bank ................................................................ สาขา / Branch.............................................................................................
˚ออกใบหุน้ ในนามบริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ เพื!อ /Issue the share certificate in the name of TSD for สมาชิกผูฝ้ ากเลขที!/Participant number..............................บัญชีซ"ือขายหลักทรัพย์เลขที!/Securities trading account No………………….………….…….
˚ออกใบหุน้ ในนามผูจ้ อง / Issue the share certificate in the name of subscriber
เจ้าหน้าที!ผรู ้ ับมอบอํานาจ / Authorized Officer ………………………………………………………..

เรื่อง

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ (XE) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้งสุดท้าย

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน) (AIRA-W2)

subject: Notification of the Last Exercise (XE) of AIRA-W2

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่าน
ทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

AIRA-W2

วันขึน
้ เครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XE

10/07/2019

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)

12/07/2019

อัตราส่วน (Exercise ratio)
ใบแสดงสิทธิฯ (Warrants) : หุน
้ สามัญ (Common
shares)

1:1.00237

ราคาหน่วย/หุน
้ /บาท (Exercise price (Baht per share))

3.49173

กาหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Exercise Date)

18/07/2019 - 01/08/2019

วันที่บันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
้ ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as bookclose date)
ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้
สิทธิ
ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษท
ั ฯ
(Documents Required)
1. ใบจองซื้อฯ
(Registration Form)
2. เช็คชาระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

12/07/2019

.......(2)....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในวันที่ (contact within)
23/07/2019

AIRA Capital Public Company Limited

บริษทั ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107554000216

319 Chamchuri Square Building, 12th Floor, Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330

เลขที่ 319 อาคารจัตรุ สั จามจุรี ชัน้ 12 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 0-2 080 2999 Fax. 02 160 5395

แจ้ งการใช้ สิทธิซือ้ หุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ AIRA-W2
ครัง้ ที่ 16
ตามที่บริ ษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ
AIRA-W2 จ านวน 781,886,827 หน่ ว ย โดยมี ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ ใ นวั น ท าการสุด ท้ ายของเดื อ นตุ ล าคม เดื อ นมกราคม
เดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ 4 ปี และวันกาหนดใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย คือ วันที่
2 สิงหาคม 2562 นัน้
ในการนี ้ บริษัทฯ ขอแจ้ งรายละเอียดการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ AIRA-W2 ครัง้ ที่ 16 ดังนี ้
1. ระยะเวลาแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ

: วันที่ 18 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 (ในวันทาการของบริษัทฯ)
: เวลา 9.00 น. – 15.30 น.

2. วันใช้ สิทธิ

: วันที่ 2 สิงหาคม 2562

วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ :

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562

:

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562

วันที่ขอขึน้ เครื่องหมาย SP
3. อัตราการใช้ สิทธิ

: 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.00237 หุ้นสามัญ

4. ราคาการใช้ สิทธิ

: 3.49173 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ

5. เอกสารในการยื่นความจานง
5.1 ใบแจ้ ง ความจ านงการใช้ สิ ท ธิ ซือ้ หุ้น สามัญ ที่ ไ ด้ ก รอกข้ อ ความถูก ต้ อ งชัด เจนและครบถ้ ว นทุก รายการ พร้ อม
ลงนามโดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่าผู้ถือหุ้นนันมี
้ สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนที่
ระบุอยู่ในใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ ทัง้ นี ้ ใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ สามารถติดต่อขอรั บได้ ที่บริ ษัท ฯ หรื อ
Download แบบฟอร์ มได้ ที่ https://www.airacapital.co.th/inverstorrelations/
5.2 ชาระเงินค่าหุ้นครัง้ เดียวเต็มตามจานวนในการใช้ สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยไม่เกินวันใช้ สิทธิ โดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดังนี ้
5.2.1 ชาระเงินเป็ นเงินสด เงินโอน เช็ค ดร๊ าฟท์ แคชเชียร์ เช็ค (หรื อเช็คธนาคาร) ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ภายใน 2 วันท าการ นับจากวันที่ แจ้ งความจ านงในการใช้ สิ ทธิ และขี ดคร่ อม
เฉพาะสัง่ จ่ายบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)”
พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง เช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อ แคชเชียร์ เช็ค
ดังกล่าว
5.2.2 โอนเงิ นสดเข้ าบัญชี ชื่ อ “บัญชี เพื่ อการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษั ท ไอร่ า แคปปิ ตอล จ ากัด
(มหาชน)” เลขที่บญ
ั ชี 220-0-58499-9 ประเภทบัญชี สะสมทรัพย์ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขา
อาคารวานิช พร้ อมนาส่งสาเนาใบนาฝากเงิน (Pay-In Slip) และเขียน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์
ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง

AIRA Capital Public Company Limited

บริษทั ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107554000216

319 Chamchuri Square Building, 12th Floor, Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330

เลขที่ 319 อาคารจัตรุ สั จามจุรี ชัน้ 12 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 0-2 080 2999 Fax. 02 160 5395

ทัง้ นีก้ ารใช้ สิ ทธิ ซือ้ หุ้นสามัญจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริ ษั ทฯ สามารถเรี ยกเก็ บเงิ นจ านวนดังกล่ าวได้ แล้ วเท่านัน้ หากเรี ยก
เก็บเงินไม่ได้ ด้วยเหตุใด ๆ ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบ ให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวแสดงเจตนายกเลิก และ
บริษัทฯ ตกลงให้ ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้ สิทธิในครัง้ นัน้
6. หลักฐานประกอบการใช้ สิทธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
6.1 บุคคลสัญชาติไทย
: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
6.2 บุคคลต่างด้ าว
: สาเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
6.3 นิติบคุ คลในประเทศ
: สาเนาหนังสือรับรองบริ ษัท ซึง่ ออกให้ โดยกระทรวงพาณิชย์ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องไม่
เกิ น 6 เดื อน ก่ อนวันก าหนดการใช้ สิ ทธิ พร้ อมรั บรองส าเนาถูกต้ อง โดยผู้มี อ านาจ
ลงนามและประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และแนบเอกสารหลักฐานของผู้มี
อานาจลงลายมือ ชื่อ ตาม 6.1 หรือ 6.2 แล้ วแต่กรณี พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
6.4 นิติบคุ คลต่างประเทศ : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริ ษั ทรั บรองโดย Notary Public หรื อหน่ วยราชการที่มี
อานาจไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม รับรองสาเนาถูกต้ องและเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลง
ลายมือชื่อ ตาม 6.1 หรือ 6.2 แล้ วแต่กรณี พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
7. สถานที่ติดต่ อในการใช้ สิทธิ
บริษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
319 อาคารจัตรุ ัสจามจุรี ชันที
้ ่ 12 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2080-2999
โทรสาร 0-2160-5395
8. เงื่อนไขอื่นๆ
หากบริ ษัทฯ ได้ รับหลักฐานใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจานวนที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งความ
จานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ หรื อบริ ษัทฯ ตรวจสอบได้ ว่าข้ อความที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ
ซื ้อหุ้นสามัญนัน้ ไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อปิ ดอากรแสตมป์ ไม่ครบถ้ วนถูกต้ องตามข้ อบังคับหรื อกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิจะต้ องทาการแก้ ไขเพื่อให้ เป็ นไปตามขันตอนและเงื
้
่อนไขการใช้ สิทธิภายในกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ นัน้ ๆ มิฉะนันแล้
้ วบริษัทฯ
จะถือว่าการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภาพลง โดยไม่มีการใช้ สิทธิ และบริ ษัทฯ จะจัดส่ง เงินที่ได้ รับและใบสาคัญ
แสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทาการ นับจากวัน
กาหนดการใช้ สิทธิโดยไม่มีดอกเบี ้ย ให้ ไม่ว่าในกรณีใด อย่างไรก็ดีใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่มีการใช้
สิทธิ ดังกล่าวข้ างต้ นยังมีผลใช้ สิทธิต่อไปจนถึงวันกาหนดใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

เลขที่ใบจอง / Subscription number …………………………………………

ใบแจ้งความจานงการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) “AIRA-W2 ครั้งที่ 16” (สาหรับรอบวันที่ 2 สิ งหาคม 2562)
Form for the notification of the intention to exercise the Warrants of AIRA Capital Public Company Limited “AIRA-W2 Exercise Period No. 16” (for the period of August 2, 2019)
เรี ยน คณะกรรมการบริ ษทั ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
To The Board of Directors of AIRA Capital Public Company Limited

วันที่ยนื่ ความจานงการใช้สิทธิ ………………………………………………………
Date to notify the intention to exercise

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล) ............................................................................................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด ........................................................................ สัญชาติ ................................ เพศ ......................................
I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)
Date of Birth
Nationality
Gender
อาชีพ .........................................................ที่อยูเ่ ลขที่ ................................ ตรอก/ซอย ........................................... ถนน........................................ แขวง/ตาบล ......................................... เขต/อาเภอ ..........................................................................
Occupation
Address number
Lane/Soi
Road
Sub-district
District
จังหวัด ...................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ................................................. ประเทศ .......................................................................... หมายเลขโทรศัพท์...........................................................................................................................
Province
Postal Code
Country
Telephone number
□ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน .……………………….……….……………
Thai natural person
Identification card number

□ บุคคลธรรมดาซึ่งเป็ นคนต่างด้าว เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว …………………………
Foreign natural person
Passport number

□ นิติบุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนนิติบุคคล .……………………………………………………… □ นิติบุคคลซึ่งเป็ นคนต่างด้าว
เลขทะเบียนนิติบุคคล .…………………………………..…
Thai juristic person
Corporate registration number
Foreign juristic person
Corporate registration number
โปรดแนบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง / Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants
ในฐานะผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดต่อไปนี้
being a Warrant Holder of AIRA Capital Public Company Limited (the “Company”), I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below:
จานวนหน่ วยของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ขอใช้ สิทธิ (หน่ วย)
Number of Warrants to be exercised (Unit)

อัตราการใช้ สิทธิ (วอแรนท์ : หุ้น)
Exercise Ratio (Warrant : Share)

จานวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการใช้ สิทธิ (หุ้น)
Number of ordinary shares derived
From the exercise of Warrants (Shares)

1 : 1.00237
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญดังกล่าว ที่ธนาคารสามารถเรี ยกเก็บเงินในเขตกรุ งเทพมหานคร ภายใน 2 วันเท่านั้น ชาระโดย
I/We herewith submit the payment to purchase such ordinary shares that can be collected in Bangkok only which paid by

ราคาใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
(บาท/หุ้น)
Exercise Price
(Baht per share)

รวมเป็ นเงินที่ต้องชาระในการจองซื้ อหุ้นสามัญ (บาท)
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht)

3.49173

□ เช็ค Cheque
□ แคชเชียร์เช็ค Cashier Cheque
□ ดร๊ าฟท์/ตัว๋ แลกเงินธนาคาร Bank Draft / Bill of Exchange
□ เงินโอน Money Transfer
เลขที่เช็ค / Cheque Number .......................................... ลงวันที่ / Dated....................................... ธนาคาร / Bank ................................................. สาขา / Branch.....................................................
สัง่ จ่าย “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด )มหาชน(” บัญชีเลขที่ 220-0-58499-9 ประเภทบัญชี สะสมทรัพย์ ธนาคาร กรุ งเทพ จากัด )มหาชน( สาขาอาคารวานิช
Payable to “AIRA Capital’s increased shares subscription account” or “AIRA Capital s increased shares subscription account”, Account number 220-0-58499-9, Savings account, Bangkok Bank Plc., Vanich Building Branch.
ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ / ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี้
I/We hereby deliver the Warrant Certificate(s) / Warrant Substitute and request for the return of the remaining Warrants, which are not exercised (if any) as follows:
□ ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวน .....................................................................ใบ ตามรายละเอียดดังนี้
Amount of delivered Warrants ………………………………..…… certificate(s) with the following details:
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ ................................................ จานวนหน่วย ..............................................หน่วย Warrant Certificate(s) number ………………………………. amount ……………..…………….. units
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ ................................................ จานวนหน่วย ..............................................หน่วย Warrant Certificate(s) number ………………………………. amount ……………….…….....….. units
รวมจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ส่งมา ................................................................................................หน่ วย Total number of delivered Warrants ……..………………………………..……….…......….…. units
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) ....................................................................................หน่วย Amount of the remaining Warrants which are not exercised (if any) …......……........................…. units
□ ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ เลขที่ …………………………. จานวน ..................................................หน่วย Warrant Substitute number ……………….…………………. amount …………...….………..….. units
เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้บริ ษทั ฯ ดาเนินการส่งมอบหุน้ ดังนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) :
Upon being allocated the subscribed shares, I / We agree that the Company shall deliver the shares as follow (Please choose one only) :
□ ให้ออกใบหุน้ สาหรับหุน้ ที่ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้บริ ษทั ............................................................................
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ ……..……….…... (ระบุชื่อใดชื่อหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฏด้านหลังแบบฟอร์มนี้ ) นาหุน้ นั้นเข้าฝากไว้กบั “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก”
เพื่อเข้าบัญชีซ้ือขายหุน้ เลขที่ ……………………….………………………………………………..…….. ซึ่งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นั้น
Issue a certificate for the allotted shares in the 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 with the “Thailand Securities Depository Co., Ltd.
for depositors” for my / our share trading account number ……………………….……………………….., maintained at such company.
□ ให้ออกใบหุน้ สาหรับหุน้ ที่ได้รับการจัดสรรในนามของข้าพเจ้าและส่งใบหุน้ ให้แก่ขา้ พเจ้าทางไปรษณี ย ์ โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุน้ ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน และอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
Issue a certificate for the allotted shares in my / our name and deliver it to me by mail / us whereby, I / We may 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.
ข้าพเจ้าตกลงยืนยันว่าจะไม่เพิกถอนการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้อย พร้อมด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค,ดร๊ าฟท์/ตัว๋ แลกเงินธนาคาร มาถึงบริ ษทั ฯ ภายใน
กาหนดระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ หรื อหาก เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊ าฟท์/ตัว๋ แลกเงินธนาคาร ที่สงั่ จ่ายไม่ผา่ นการเรี ยกเก็บ ให้ถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ
I/We hereby confirm that this subscription is irrevocable. If I/We do not return this duly 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 within 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 nullified without being exercised.
ลงชื่อ/Signed ..................................................................................... ผูจ้ องซื้อหุน้ สามัญ / Subscriber
(
)

หลักฐานการใช้สิทธิ จองซื้อหุ้นสามัญ AIRA-W2 ครัง้ ที่ 16 (สาหรับรอบวันที่ 2 สิ งหาคม 2562) (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ ด้วย)
SUBSCRIPTION RECEIPT for AIRA-W2 Exercise Period No. 16 (for the period of August 2, 2019) (SUBSCRIBER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION)
วันที่ / Date …………………………………………….. เลขที่ใบจอง / Subscription Number ……………………………………………...
บริ ษทั ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ……………………………………………………………...…..…. เพื่อจองซื้อหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ของบริ ษทั ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) “AIRA-W2”
AIRA Capital Public Company Limited has received money from (Name of subscriber)
to purchase the ordinary shares of AIRA Capital Public Company Limited under Warrants “AIRA-W2”
จานวนหน่ วยของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ขอใช้ สิทธิ (หน่ วย)
Number of Warrants to be exercised (Unit)

อัตราการใช้ สิทธิ (วอแรนท์ : หุ้น)
Exercise Ratio (Warrant : Share)
1 : 1.00237

จานวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการใช้ สิทธิ (หุ้น)
Number of ordinary shares derived
From the exercise of Warrants (Shares)

ราคาใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)
Exercise Price (Baht per share)

รวมเป็ นเงินที่ต้องชาระในการจองซื้ อหุ้นสามัญ (บาท)
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht)

3.49173

□ เช็ค Cheque
□ แคชเชียร์เช็ค Cashier Cheque
□ ดร๊ าฟท์/ตวแลกเงินธนาคาร Bank Draft / Bill of Exchange
□ เงินโอน Money Transfer
เลขที่เช็ค / Cheque Number ..................................................... ลงวันที่ / Dated................................................... ธนาคาร / Bank ................................................................ สาขา / Branch.............................................................................................
□ ออกใบหุน้ ในนามบริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ เพื่อ /Issue the share certificate in the name of TSD for สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่/Participant number..............................บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์เลขที่/Securities trading account No………………….………….…….
□ ออกใบหุน้ ในนามผูจ้ อง / Issue the share certificate in the name of subscriber
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับมอบอานาจ / Authorized Officer ………………………………………………………..

รายชือ่ บริษทั ผู้รับฝากหลักทรัพย์ (List of Participant Number)
ผู้ฝากเลขที่
Participant
No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant
No.
030
032
034
038
048
050
051
200
211
213
224
225
229
230
244
247
248
924

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
236
242
301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)

243
245

CUSTODIAN
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
329
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
330
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน
334
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จากัด
336
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
337
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
339
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
340
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
343
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH 345
CUSTODY SERVICES
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
425
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จากัด (เพื่อตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

