NINE – W1

เลขที่ / No

แบบฟอร์ มแสดงความจานงการใช้ สิทธิท่จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) - ครัง้ สุดท้ าย
SUBSCRIPTION FORM TO EXERCISE THE RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES OF NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ยื่นความจานงการใช้ สทิ ธิ / Date to notify the intention to exercise

ทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเลขที่ / Warrant holder registration No

เรียน คณะกรรมการบริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
To
The Board of Directors of Nation International Edutainment Public Company Limited
ข้ าพเจ้ า (นาย/ นาง/ นางสาว) / I (Mr./Mrs./Miss)
นามสกุล (Surname)
วัน/เดือน/ปี เกิด / Date of Birth
/
/
เพศ / Sex
สัญชาติ / Nationality
อาชีพ / Occupation
บ้ านเลขที่ปัจจุบนั / Address No
ตรอก / ซอย / Soi
ถนน / Road
แขวง / ตาบล / Sub-District
เขต / อาเภอ / District
จังหวัด / Province
รหัสไปรษณีย์ / Postal Code
โทรศัพท์ / Telephone
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี / Tax ID No
ประเภทการเสียภาษี / Type of Tax Payment
 หักภาษี
 ไม่หกั ภาษี
โปรดระบุประเภทผู้จองซื ้อหุ้น / Please specify type of subscribers
Tax to be deducted
Tax not to be deducted
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจาตัวเลขที่
 บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว ใบต่างด้ าว / หนังสือเดินทาง / บัตรประจาตัวเลขที่
Thai Individual
Identification No.
Alien
Individual Alien Card / Passport / ID Card No.
ในฐานะผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) / Being the warrant holder of Nation International Edutainment Public Company Limited
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ที่จะใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
I hereby intend to exercise the right to purchase the ordinary shares of Nation International Edutainment Public Company Limited as follows:
1. จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สิทธิ / Amount of the warrants to be exercised
หน่วย / Units
2 จานวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการขอใช้ สิทธิ / Amount of the ordinary shares received from the exercise of the warrants
หุ้น / Shares
อัตราการใช้ สิทธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิ
หน่วย :
หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ
บาท
หรือราคาการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิ
และ/หรือ อัตราการใช้ สิทธิตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ข้ อ 6
The exercise ratio is warrant
unit(s): ordinary share
share(s) with the exercise price of Baht
per share or adjusted price as stated in Section
6 of Terms and Condition of the Right and Duties of Warrant Issuer and Warrant Holder of Warrant of Nation International Edutainment Public Company Limited
3. รวมเป็ นเงินที่ต้องชาระในการใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ / Total payment for shares subscription
บาท / Baht และค่าอากร / and duty stamps
บาท / Baht
4. ข้ าพเจ้ าได้ ชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวที่สามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครเท่านันโดย
้
/ I herewith make the payment for share subscription that could be cashed in Bangkok only : by
 เงินสด / Cash
 เช็ค / Cheque
 แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheque
 ดราฟท์ / Draft
 ตัว๋ แลกเงินธนาคาร / Bill of Exchange
โอนเข้ าบัญชี / สัง่ จ่าย “บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ เพื่อการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาถนนบางนา-ตราด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 333-1-73584-7
transfer / payable to “Nation International Edutainment Public Company Limited for share subscription”, saving account no.333-1-73584-7, Bank of Ayudhya Public Company Limited, Bangna-Trad Road Branch.
เลขที่เช็ค / Cheque No
วันที่ / Date
ธนาคาร / Bank
สาขา / Branch
(กรณีเช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดราฟท์ ไม่เกินวันที่ 9 ก.ค. 61 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ภายใน 1 วันทาการเท่านัน)
้ (for Cheque, Cashier Cheque, Draft not later than 9 Jul. 18 and must be
cleared at a clearing house in Bangkok within 1 business day only)
5. ข้ าพเจ้ าได้ สง่ มอบใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญและขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ ามี) ดังนี ้ / I have delivered the warrant certificates and request to receive the part of warrants that are not exercised back (if any)
ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน / Amount of delivered warrants
ใบ / certificate (s) ตามรายละเอียด ดังนี ้ /with the following details
เลขที่ใบสาคัญ / Warrant Certificate (s) No
จานวน / Amount
หน่วย / Units
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ ามี) / Amount of unexercised warrants to be returned (if any)
หน่วย / Units
6. หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้ (ผู้จองซื ้อหุ้นเลือกข้ อใดข้อหนึ่ง)
When I am allotted the abovementioned ordinary shares, I hereby agree to either one of the following acts (Subscriber must choose one);

ให้ ออกใบหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อของข้ าพเจ้ า โดยข้ าพเจ้ ายินดีที่จะมอบหมายให้ บริษัทดาเนินการใดๆ เพื่อทาให้ การจัดทาใบหุ้นสามัญและการส่งมอบใบหุ้นสามัญให้ ข้าพเจ้ าภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่
ใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
Issue the allotted ordinary share certificates in my name. I hereby agree to assign the company to proceed in any manner to issue and deliver the ordinary share certificates to me within 15 business
days after the exercise date.

ให้ ออกหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ“บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริษัท
สมาชิกผู้ฝากเลขที่
(ระบุชื่อหนึ่งชื่อใดตามรายชื่อที่ปรากฏในด้ านหลังในแบบฟอร์มแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญนี ้) นาหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อบัญชีซื ้อขายหุ้นเลขที่
ซึ่งข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริษัทนัน้
Issue the ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and assign
, member No
(Please specify a name as mentioned on the back of this share subscription form), to deposit those ordinary shares with Thailand Securities Depository Company Limited
for securities trading account No
maintained with that member.

ให้ ออกใบหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุ้นสามัญเข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้ าบัญชีของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า (การขอถอนเป็ นใบหุ้นในภายหลัง ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด)
Issue the allotted ordinary 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 for my name – account number 600. (For issuing share certificate later, warrant holder will be subject to issuing fee as determined by Thailand Securities Depository Company Limited)
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะรับซื ้อหุ้นสามัญจานวนดังกล่าวหรือในจานวนที่ท่านจัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื ้อหุ้นสามัญนี ้ แต่หากข้ าพเจ้ าไม่สง่ ใบจองซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนเรียบร้ อยพร้ อมเงินสด / เช็ค /
แคชเชียร์เช็ค / ดราฟท์ / ตัว๋ แลกเงินธนาคาร มาถึงบริษัทภายในกาหนดระยะเวลาแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิ หรือเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดราฟท์ / ตัว๋ แลกเงินธนาคาร ไมผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคารให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าแสดงเจตนาไม่ประสงค์
ใช้ สิทธิการจองซื ้อหุ้น
I hereby undertake and agree to purchase the above number of ordinary shares or any amount as allotted to me and agree not to revoke my shares subscription. If I do not deliver this subscription form, which has been
completely filled in, with cash / cheque / cashier cheque / draft / bill of exchange to the company within the notification period or cheque / cashier cheque / draft / bill of exchange is rejected by the bank, I shall be
deem to have not intend to exercise the warrants.
ลงชื่อ / Signature
ผู้จองซื ้อหุ้นสามัญ / Subscriber of shares
(
)
หลักฐานการรับฝากการใช้ สิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญ (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วย)
RECEIPT OF SUBSCRIPTION FORM TO EXERCISE THE RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES (SUBSCRIBER PLEASE FILLS IN THIS SECTION)
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ได้ รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง)
Nation International Edutainment Public Company Limited received money from (Name of subscriber)
เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) / For a subscription of ordinary shares of Nation International Edutainment Public Company Limited
จานวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการขอใช้ สิทธิ / Number of ordinary shares received from the exercise of right
หุ้น / shares ในราคาหุ้นละ / at the price of Baht per share
บาท
รวมเป็ นเงิน / Total amount of Baht
บาท โดยชาระเป็ น / The payment is made by
 เงินสด / Cash
 เช็ค / Cheque
 แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheque
 ดราฟท์ / Draft
 ตัว๋ แลกเงินธนาคาร / Bill of Exchange
เลขที่ / No
วันที่ / Date
ธนาคาร / Bank
สาขา / Branch
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอานาจ / Authorized Officer
วันที่ / Date

ผู้ฝากเลขที่
ชือ่ บริษัท
Participant No.
Company Name
002
บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
003
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
004
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
005
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
007
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.
008
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
010
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
011
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
013
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
014
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
015
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
016
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
019
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
022
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
023
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
026
บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
027
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
029
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

ผู้ฝากเลขที่
ชือ่ บริษัท
Participant No.
Company Name
236
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
242
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตคี้ อร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)

รายชือ่ สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
สาหรับการจองซื้อหุน้
ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2560
BROKER
ผู้ฝากเลขที่
ชือ่ บริษัท
Participant No.
Company Name
032
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
034
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
038
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
048
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
050
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
051
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
052
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
200
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
211
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
213
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
221
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
224
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
225
บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
229
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
230
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
244
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
247
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
248
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
924
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
ผู้ฝากเลขที่
ชือ่ บริษัท
Participant No.
Company Name
243
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
245
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
ผู้ฝากเลขที่
ผู้ฝากเลขที่
ชือ่ บริษัท
Participant No.
Participant No.
Company Name
301
329
ธนาคารซิตแี้ บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
302
330
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
303
334
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
304
336
ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
305
337
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
308
339
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
312
340
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
316
343
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
320
345
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
328
425
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

ชือ่ บริษัท
Company Name
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (เพื่อตราสารหนี)้
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้ น)
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)

