TranslationRef. No.:

045/2014
July 17, 2014

Subject:
Attention:

Changing Exercise Price and Exercise Ratio of the Warrant to Purchase the
Ordinary Share (“LIVE-W2”)
The President
The Stock Exchange of Thailand

According to the extraordinary shareholder's meeting of LIVE Incorporation Public
Company Limited ("Company") No. 2/2013 which held on 25th November 2013 to approve to
issue and offer the warrants representing the rights to purchase the ordinary shares of LIVE
Incorporation Public Company Limited No.2 (“LIVE-W2”) to the existing shareholders of the
Company, by the proportion of shareholding in the ration of subscription 5 existing shares
per 1 new warrant, with the offering price of 0.00 Baht with the amount of 870,000,000
units.
The exercise date to purchase the Company’s ordinary shares shall be made every
three months on the last business day of March, June, September, and December with the
exercise ratio of 1 warrant for 1 ordinary share and the exercise price of 0.10 Baht per
share.
Whereas, the approval to issue and offer the convertible debentures with the
average price per new issued share lower than 90% of the market price, according to the
Rights and Duties of the Issuer and the Holders of Warrants to Purchase Ordinary Shares
(LIVE-W2), the exercise price and the exercise ratio of LIVE-W2 shall be changed as follows:
Old Exercise Price

0.10 Baht per share

Old Exercise Ratio

1 Warrant for 1 Ordinary Shares

New Exercise Price

0.10 Baht per share

New Exercise Ratio

1 Warrant for 1.047 Ordinary Shares

The formulas according to the Rights and Duties of the Issuer and the Holders of Warrants
to Purchase Ordinary Shares of LIVE Incorporation Public Company Limited No.2 are as
follows:
1. Exercise price shall be adjusted as follows.
Price 1

=

Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP x (A+B)]

2. Exercise ratio shall be adjusted as follows.
Ratio 1

=

Ratio 0 x [(MP x (A+B)]
[(A x MP) + BX]

Where, Price 1
Price 0

is the new exercise price
is the existing exercise price

1

Ratio 1

is the new exercise ratio

Ratio 0

is the existing exercise ratio

MP

is the market price of the Company's ordinary shares = 0.32 Baht per
shares (the weighted average price of the ordinary share 14 days before
the allotment of new ordinary shares as a Private Placement (PP).
is the number of paid up shares on the date prior to the closing of the
share registration book for share subscription in case of right issue and/or
the date prior to the offering date in case of public offering and/or private
placement, whichever case may be.

A

B

is the number of newly issued offering via right offer and/or public
offering and/or private placement

BX

is the amount of money the Company will receive after deduction of
expenses incurred from the share sales (if any) whether it is offered via
right offer and/or public offering and/or private placement.

The changing of the new exercise price and the new exercise ratio of LIVE-W2 shall
be effective from July 18, 2014 onwards.

Please be informed accordingly.

Yours Respectfully,
-Signed(Mr.Tharakorn Junkerd)
The Company Secretary
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เลขที่/No. .............................................
วันที่/Date .............................................

แบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิซอื ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
Notification Form to Exercise of Right to Purchase Ordinary Share of LIVE Incorporation Public Company Limited
เรียน คณะกรรมการบริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) / To The Board of Directors of LIVE Incorporation Public Company Limited
ข้ าพเจ้ า/I/ We ชื่อ  นาย/Mr.  นาง/Mrs.  นางสาว/Miss  อื่นๆ/Other …………………………………………………………………………………………………… เพศ/Gender  ชาย/Male  หญิง/Female
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย/Thai Domicile Individual

เลขที่ประจาตัวประชาชน/Personal ID Card

 นิติบคุ คลสัญชาติไทย/Thai Juristic

เลขทะเบียนนิติบคุ คล/Company Registration No.

 บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว/Alien Individual

เลขที่ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง/Alien Card No./Passport .................................................................................................

 นิติบคุ คลสัญชาติตา่ งด้ าว/Alien Juristic

เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล/Company Registration No.

..................................................................................................

................................................................................................

ที่อยู่/Address...............................................................................................................................................................................................................................................จังหวัด/Province..........................................................................................
รหัสไปรษณีย์/ Postal Code........................................ โทรศัพท์ / Telephone ...........................................................................................................................อีเมล์/E-Mail ...............................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี / Tax ID. ................................................................................  ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย/ Do Not Deduct Tax at
 หักภาษี ณ ที่จ่าย/ Deduct Tax at Source
ในฐานะผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)/hereby being a warrant holder of LIVE Incorporation Public Company Limited
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์จะใช้ สทิ ธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
I/We hereby exercise warrant for the subscription of the ordinary shares of LIVE Incorporation Public Company Limited as follows:
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สิทธิ
Amount of the warrant to exercise

จานวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการขอใช้ สิทธิ
The allotted ordinary shares

หน่วย
Warrants


หุ้น
Shares

ราคาการใช้ สิทธิห้ นุ สามัญหุ้นละ
at the exercise price of
0.10

อัตราการใช้ สิทธิ
The exercise ratio is
บาท
Baht

รวมเป็ นเงินที่ต้องชาระ
Totaling of Payment
บาท
Baht

1:1.047

ข้ าพเจ้ าได้ ชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ โดย I/We herewith submit for payment of the ordinary shares that could be cashed in Bangkok only : s by
 เงินสด/Cash  เช็ค/Check  แคชเชียร์เช็ค/Cashier Check  เงินโอน/Money Transfer
รายละเอียดเช็คเลขที่/No. ………………………………………………………วันที่/Date……………………………….ธนาคาร/Bank……………………………………………...สาขา/Branch………………………………………………………….
โดยสัง่ จ่าย “บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เพื่อใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ีจะซือ้ หุ้น” Payable to “LIVE Incorporation Public Company Limited for exercise of warrant to ordinary shares”
ข้ าพเจ้ าได้ สง่ มอบใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นและขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ ามี) ดังนี ้
I/We have submitted the warrant certificate and requested for the less warrant certificate, which are not exercised (if any) as follows:
1)  ใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวน/Warrant Certificate………………………………………..ใบ/Certificates ตามรายละเอียด ดังนี/้ detail as follows:
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ/ Warrant No. ……………………………………… จานวนหน่วย/No. of warrants …………………………………….. หน่วย/Warrants
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ/ Warrant No. ……………………………………… จานวนหน่วย/No. of warrants …………………………………….. หน่วย/Warrants
รวมใบสาคัญแสดงสิทธิที่สง่ มา/ The total number of delivered warrants ………………………………………. หน่วย/Warrants
 ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ เลขที่/ Substitute Slip No. ……………………….. จานวน/Warrant Certificate ………………………………………... หน่วย/Warrants

 หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้ (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน)
้
If I/We have been allotted the said ordinary shares, I/We agree to have either of the following executed (Choose only one)
 ออกหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้ สิทธินนไว้
ั ้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริษัท .......................................................................................................
ผู้ฝากเลขที่ ....................................................... นาหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหุ้น
เลขที่ ............................................................................................. ซึ่งข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริษัทนัน้
Issue the ordinary shares by the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositors” and proceed for..............................................................................................................
participant No. .............................................. (Please specify a name as mentioned on the back of this notification form) to deposit those ordinary shares with the Stock Exchange of Thailand in accordance with Thailand
Securities Depository Co., Ltd., for security trading account no. ……………………………………. I/We have with that company.
 ออกใบหุ้นสามัญที่ได้ จากการใช้ สิทธินนไว้
ั ้ ในชื่อของข้ าพเจ้ า และส่งมอบใบหุ้นให้ ข้าพเจ้ าภายใน 14 วัน นับจากวันที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้น ตามที่อยู่ที่ระบุตามสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งข้ าพเจ้ าตกลงว่าข้ าพเจ้ า อาจได้ รับใบหุ้นภายหลัง
จากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และอนุญาตให้ ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Issue the shares certificate by my/our name and deliver to me/us within 14 days after the exercise date at the address stated in the warrant registrar book. I/We hereby accept that I/We may receive the share certificate
after the newly issued shares are listed on the Stock Exchange of Thailand.
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะซื ้อหุ้นสามัญจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการที่ได้ แสดงไว้ ข้างต้ นนี ้ แต่หากข้ าพเจ้ าไม่ส่งใบจองซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนเรี ยบร้ อย พร้ อมเช็คหรื อแคชเชียร์เช็คหรื อเงินสดหรือเงินโอนมาถึงบริ ษัทภายใน
กาหนดเวลาการจองซื ้อ หรือเช็ค/แคชเชียร์ เช็คไม่ผ่านการเรี ยกเก็บให้ ถอื ว่าข้ าพเจ้ าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้ สิทธิ การจองซื ้อหุ้น
I/We hereby undertake to buy the said ordinary shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/We do not return this completed subscription form with payment (Check/Cashier
Check/Cash/Money Transfer) or the Check/Cashier Check has not been honoured within the subscription period, I/We shall be deemed to have not exercised my/our subscription right.

ลงชื่อ ....................................................................... ผู้ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญ/Subscriber
(………………………………………………….)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักฐานการใช้ สิทธิซอื ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท ไลฟ์ อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
Receipt for Notification Form for Exercise of Right to Purchase Ordinary Share of LIVE Incorporation Public Company Limited

เลขที่/No.

…………………….

วันที่/Date

…………………….

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ได้ รับเงินจาก นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ .....................................................................................................................................................................................................................................
เพื่อใช้ สทิ ธิการซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทจานวนหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้ สิทธิ .......................................................................หุ้น รวมเป็ นเงินที่ต้องชาระ...................................................บาท
โดยชาระเป็ น  เงินสด/Cash  เช็ค/Check  แคชเชียร์เช็ค/Cashier Check  เงินโอน/Money Transfer
รายละเอียดเช็คเลขที่ .............................................................................. วันที่ .................................................................... ธนาคาร ............................................................................. สาขา ...................................................................... ไว้ เรียบร้ อย
แล้ ว
LIVE Incorporation Public Company Limited has already received a Cash/Check/Cashier Check/Money Transfer from Mr./Mrs./Miss/Other
.....................................................................................................................................................................................................................
for the exercise of warrants to ordinary shares for the amount of .................................................................shares, total ……………………………………………………………………………….. baht. The details of Check/Cashier Check is
No. ……………………………………………….. Date ……………………………………………….. Bank ……………………………………………….. Branch ………………………………………………..

...................................................................................เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอานาจ
ติดต่อ: Contact LIVE
secretary@live.co.th , Tel. 0-2736-3850, Fax. 0-2736-3851
หมายเหตุ : หากผู้ใช้ สิทธิ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่รายละเอียดผู้ถือหุ้น โปรดแจ้ งการแก้ ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปทีฝ่ ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ชัน้ 2 เลขที่ 2/7 หมูท่ ี่ 4 (โครงการนอร์ ธปาร์ ค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210 โทร. 0-2596-9000

Authorized Officer

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
012
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
030

ชื่อบริ ษัท
Company Name
บริ ษัทหลักทรัพย์ทสิ โก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์แอ๊ ดคินซัน จากัด (มหาชน)
ADKINSON SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ซิกโก้ จากัด (มหาชน)
SICCO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

032
033
034

บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ บีที จากัด
BT SECURITIES COMPANY LIMITED

038

บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จากัด
SIAM CITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์พฒ
ั นสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED.
บริ ษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จากัด
ASIA CREDIT SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จากัด
KIATNAKIN SECURITIES COMPANY LIMITED.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นิตี ้ จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED.
บริ ษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED.

200

บริ ษัทหลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.
บริ ษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จากัด (มหาชน)
BIFT SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์กรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
AYUDHYA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

248

048

207
211
213
221
224
225
229
230
244
247

924

ชื่อบริ ษัท
Company Name
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จากัด
FAR EAST SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด
FINANSA SECURITIES LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.
บริ ษัทหลักทรัพย์ยไู นเต็ด จากัด (มหาชน)
UNITED SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.
บริ ษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จากัด (มหาชน)
SEAMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED.
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จากัด
CIMB-GK SECURITIES (THAILAND LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์เมอร์ ชนั่ พาร์ทเนอร์ จากัด
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี่ (ประเทศไทย) จากัด
TMB MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จากัด
KTB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จากัด (มหาชน)
SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
236
242

243

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซิตี ้คอร์ ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)

TSFC SECURITIES LIMITED
245
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
CUSTODIAN

301
302
303
304
305
308
311
312
315
316
320
324
326

ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED.
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) – ผู้รับฝากหลักทรัพย์
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED.
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

328

ธนาคาร คาลิยง
CALYON
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED.
ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน) เพือ่ ผู้ฝากหลักทรัพย์
SIAM CITY BANK PUBLIC COMPANY LIMITED. (CUSTODAIN)
ธนาคาร สินเอเชีย จากัด (มหาชน)
ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited
ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี.
ABN -AMRO BANK N.V.

339

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
329
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
330
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
334
TFSC SECURITIES LIMITED - CUSTODIAN
336
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
337
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
340
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
341
342
343
410

THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED.
บริ ษัทเงินทุน ฟิ นนั ซ่า จากัด
FINANSA CREDIT LIMITED
ธนาคารไทยธนาคาร จากัด (มหาชน)
BANKTHAI PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) – เพื่อบริ หารเงิน
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY

