วันที่จองซื ้อ
Date

ใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
เลขที่ใบจอง / Subscription No…………..…………
Subscription Form for New Ordinary Shares of Chewathai Public Company Limited
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท ชีวาทัย จากัด (มหาชน) จานวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.15 บาท เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
Offering 750,000,000 new ordinary shares to existing shareholders of Chewathai Public Company Limited
with a par value of Baht 1.00 per share at the offering price of Baht 1.15 per share at a ratio of 1 existing ordinary share for 1 new ordinary shares
 7 พฤษภาคม 2561
 8 พฤษภาคม 2561
 9 พฤษภาคม 2561
 10 พฤษภาคม 2561
 11 พฤษภาคม 2561
May 7, 2018
May 8, 2018
May 9, 2018
May 10, 2018
May 11, 2018
ข้ อมูลผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีใ้ ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Subscriber’s details - please fill in the completed information)

ข้ าพเจ้ า (นาย, นาง, นางสาว, นิตบิ คุ คล) I/We (Mr., Mrs., Miss., Corporate)……………….……………………. เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ / Shareholder's Register No……..…………….……...
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขประจาตัวประชาชน......................................  บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย เลขที่ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง.................................................
Natural Person of Thai Nationality ID Card No.
Natural Person of Alien Nationality Alien Card/ Passport No.
 นิตบิ คุ คลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล.........................................  นิตบิ คุ คลสัญชาติตา่ งด้ าว
เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล................................................................
Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No.
Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No.
บ้ านเลขที่................................... ตรอก/ซอย................................................................... ถนน....................................................................แขวง/ตาบล.........................................................................................
Address
Lane/Soi
Road
Sub-District
เขต/อาเภอ...................................................................................... จังหวัด........................................................................................................ รหัสไปรษณีย์.............................................................................
District
Province
Postal Code
สัญชาติ........................................................................................... อาชีพ......................................................................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.).............................................................
Nationality
Occupation
Date of Birth (registration date)
หมายเลขโทรศัพท์ผ้ จู องซื ้อ
บ้ าน.......................................................................................................... โทรศัพท์เคลื่อ นที่ ......................................................................................................................
Subscriber’s telephone number Residence
Mobile Phone
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี.............................................................................. ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
 หักภาษี ณ ที่จ่าย
Tax ID No.
Type of tax payment
Non Withholding Tax
Withholding Tax
ข้ าพเจ้ าผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 เมษายน 2561 จานวน................................................................ หุ้น มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญ จานวน.............................................................หุ้น
According to the Share Register Book as of April 18, 2018
I/We own
shares, and have the rights to subscribe for
shares
มีความประสงค์ขอจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ชีวาทัย จากัด (มหาชน) ดังนี ้ / Hereby subscribe for the new ordinary shares of the Company as follows:
จานวนหุ้นที่จองซือ้ /
จานวนเงินที่จองซือ้
รายละเอียดการจอง (Subscription details)
No. of Shares
(บาท) / Amount (Baht)
subscribed
 จองซื ้อน้ อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement
 จองซื ้อตามสิทธิทงจ
ั ้ านวน / Subscription for full entitlement
รวม / Total
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี :้ (ผู้จองซื ้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน)
้
If the new ordinary shares are allotted to me/us, I/We hereby agree and instruct the Company to proceed as follows (Please mark in front of your choice)
 แบบไร้ ใบหุ้น (Scriptless) นาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ ออกใบหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในนามของ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้
บริ ษัท................................................................................................ สมาชิกผู้ฝากเลขที่.......................................... นาใบหุ้นเข้ าฝากไว้ กับบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อบัญชีซื ้อขาย
หลักทรัพย์ ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยูก่ บั บริ ษัทนัน้ บัญชีเลขที่......................................... (ชื่อผู้จองซื ้อต้ องตรงกับชื่อ บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนัน้ จะดาเนินการออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื ้อแทน) Issue a share certificate
for the allotted the new ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and have ………………………………………………………………
Participant No. …..……….……...………… , deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities trading account No. …………….………………...
(The subscriber’s name must correspond with the trading a/c name, otherwise the share certificate will be issued)
 นาใบหุ้นเข้ าฝากบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยให้ ออกใบหุ้นสาหรับหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรในนามของ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ” และนาหุ้นสามัญเข้ าฝากไว้ กับ บริ ษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยเข้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า (การถอนเป็ นใบหุ้นในภายหลัง ผู้จองซื ้อต้ องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ ากั ด ก าหนด) Issue a share certificate for the allotted ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit the said shares
with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer account number 600 for my/our name. (For issuing a share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by
Thailand Securities Depository Company Limited)
 แบบรับใบหุ้น (Script) ให้ ออกใบหุ้นสาหรับหุ้นสามัญที่ ได้ รับการจัดสรรในนามของข้ าพเจ้ า และส่งใบหุ้นให้ กับข้ าพเจ้ า โดยข้ าพเจ้ าอาจได้ รับใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญ
ดังกล่าวเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Issue a share certificate in my/our name and deliver it to me/us whereby, I/we agree that I/we may
obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand.
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดย / I/We enclose herewith my/our payment by
 เช็คธนาคาร / Cashier Cheque
 เช็คบุคคล / Cheque
 ดร๊ าฟท์ / Draft
 เงินโอนผ่าน Bill Payment / Transfer via Bill Payment
เลขที่เช็ค / Cheque No……………………………………… วันที่ / Date…………………………….. ธนาคาร / Bank….……....................................………….. สาขา / Branch………………………………...………
กาหนดการชาระเงินด้ วยเช็ค ดร๊ าฟท์ หรือ แคชเชียร์ เช็ค สามารถทาได้ ถึง 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. เท่ านัน้ และจะต้ องทราบผลการเรี ยกเก็บได้ จากสานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทาการเท่านั ้น
In case of payment by cheque, draft or cashier cheque, it shall be made within 9 May 2018 at 4.00 pm and shall be able to be cleared in Bangkok district within 1 day

โดยสั่งจ่ าย / โอนเงิน “บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้ จากัด เพื่อการจองซือ้ หุ้น” ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) SERVICE CODE : TNITY
By order / Transfer “TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED FOR SHARE SUBSCRIPTION” Bangkok Bank PCL, SERVICE CODE : TNITY
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื ้อหุ้นสามัญจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื ้อหุ้นสามัญนี ้ แต่หากข้ าพเจ้ าไม่สง่ ใบจองซื อ้ หุ้นสามัญที่ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนเรียบร้ อยพร้ อมเช็ค/ แคชเชียร์ เช็ค/
ดร๊ าฟท์/ ใบโอนเงิน มาถึงบริ ษัทภายในระยะเวลาการจองซื ้อ หรื อหาก เช็ค/ แคชเชียร์ เช็ค/ ดร๊ าฟท์ ที่สงั่ จ่ายแล้ วนันไม่
้ ผ่านการเรี ยกเก็บ ให้ ถื อว่าข้ าพเจ้ าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญ
I/We hereby undertake to buy the said shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/We do not return this duly completed subscription form with payment
(Cheque/ Draft/ Pay-in slip) or the Cheque/ Draft has not been honored within the subscription period. I/We may be deemed to have not exercised my/our share subscription rights.
ลงชื่อ / Signed..........................................................................................ผู้จองซื ้อ / Subscriber
(…................……………………………..……………………)
การลงทุนในหลักทรัพย์ ย่อมมีความเสี่ยง และก่ อนตัดสินใจจองซือ้ หลักทรัพย์ ควรศึกษาข้ อมูลอย่ างรอบคอบ /
Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied all information before deciding on the share subscription.
หลักฐานการรั บฝากการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน / Receipt for subscription for new ordinary shares
(ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน / This section must be filled by the subscriber)
วันที่จองซื ้อ  7 พฤษภาคม 2561
 8 พฤษภาคม 2561
 9 พฤษภาคม 2561
 10 พฤษภาคม 2561
 11 พฤษภาคม 2561
Date
May 7, 2018
May 8, 2018
May 9, 2018
May 10, 2018
May 11, 2018
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้ จากัด ได้ รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) / Trinity Securities Company Limited received money from (name of Subscriber) ...........................................................................
เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ชีวาทัย จากัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 1.15 บาท / For a subscription of the new ordinary shares of Chewathai Public Company Limited at Baht 1.15 Baht per shares
จานวนหุ้นที่จองซือ้ /
จานวนเงินที่จองซือ้
รายละเอียดการจอง (Subscription details)
No. of Shares
(บาท) / Amount (Baht)
subscribed
 จองซื ้อน้ อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement
 จองซื ้อตามสิทธิทงจ
ั ้ านวน / Subscription for full entitlement
รวม / Total
โดยชาระเป็ น / made payable by  เช็คธนาคาร / Cashier Cheque
 เช็คบุคคล / Cheque
 ดร๊ าฟท์ / Draft
 เงินโอนผ่าน Bill Payment / Transfer via Bill Payment
เลขที่เช็ค / Cheque No……………………………………… วันที่ / Date…………………………….. ธนาคาร / Bank….……....................................………….. สาขา / Branch………………………………...………
 แบบไร้ ใบหุ้น (Scriptless) นาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าบัญชีซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของตนเอง โดออก  นาใบหุ้นเข้ าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 ในนาม บจ. ศูนย์รับฝากฯ
ใบหุ้นในนาม บจ. ศูนย์รับฝากฯ เพื่อผู้ฝาก / Issue a share certificate in the name of TSD for
เพื่อข้ าพเจ้ า / Issue a share certificate in the name of TSD and deposit the shares with TSD in the
Depositors เลขที่สมาชิกผู้ฝาก / Participant No. …………………………………………………….
issuer account number 600 for my/ our name
เลขที่บญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ / Securities trading account number …………………………...…...  แบบรั บใบหุ้น (Script) ออกเป็ นใบหุ้นในนามผู้จองซื ้อ / Issue the share certificate in the name of
ใบจองซื ้อเลขที่ / Subscription No. ..............................................................................................
subscriber
…………………………………………………………….
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอานาจ / Authorized Officer

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

242

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL 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 หยวนต้ า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้ จากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี ้คอร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

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

SUB-BROKER
243

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
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
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.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (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 ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
236
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304
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308
312
316
318
320
324
328

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.
CITIBANK, N.A.
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เพื่อการชาระราคาหลักทรัพย์
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท ดอยซ์ ทรัสตรี จากัด
DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ-เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODIAN
ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODIAN
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เพื่อตราสารหนี ้
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BOND)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เพื่อบริหารการเงิน
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) เพื่อฝ่ ายปฏิบตั ิการบริหารเงิน
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY OPERATIONS DEPARTMENT
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ้ง คอร์ปอเรชัน่
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
ธนาคารออมสิน
GOVERNMENT SAVINGS BANK
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)-เพื่อบริหารการเงิน
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จากัด (มหาชน)
SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารมิซูโฮ จากัด สาขากรุงเทพฯ
MIZUHO BANK,LIMITED BANGKOK BRANCH
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชัน่ แนล แอสโซซิเอชัน่
BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION
ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
DEUTSCHE BANK AG BANGKOK BRANCH
ธนาคาร อาร์ เอช บี จากัด
RHB BANK BERHAD

329

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

418

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์
BNP PARIBAS

330

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ปอเรชัน่ จากัด (เพื่อตราสารหนี ้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED- BOND

420

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

334

บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี ้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

424

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ISLAMIC BANK OF THAILAND

336

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส
JPMORGAN CHASE BANK
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

425

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้ า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ ้ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด สาขากรุงเทพฯ
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK BRANCH
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)-บริหารเงิน
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-TREASURY
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

337
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513
518

