
                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                            เลขท่ี/ No....................................…..…………..……………… 
แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ ของ บริษัท ชีวาทัย จ ากัด (มหาชน) (CHEWA-W1) คร้ังที่ 1 

SUBSCRIPTION FORM FOR COMMON SHARES OF CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED No.1 

                                                                                                                                                                                                       วนัท่ียื่นความจ านงการใชสิ้ทธิ/ Date to notify the intention to exercise…………………….………………. 
                                                                                                                                                                                                       ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเลขท่ี/ Warrant holder registration No. …………………...……………….. 
เรียน    คณะกรรมการ บริษทั ชีวาทยั จ ากดั  (มหาชน) 
To       The Board of Directors of CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)………………………………………………………………………วนั/เดือน/ปีเกิด .............................…………… สญัชาติ .........................…………………. เพศ …………………….. 
I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)                                                                                                           Date or Birth                                                     Nationality                                                 Sex 
อาชีพ ………….......…….................... ท่ีอยูเ่ลขท่ี ........……......... ตรอก/ซอย .............................….…….  ถนน …....................…...................... แขวง/ต าบล .......……............................. เขต/อ าเภอ ……....……….......………... 
Occupation                                            Address No.                      Lane/Soi                                                 Road                                                    Sub-District                                             District 
จงัหวดั ...............…….….......................... รหสัไปรษณีย ์.............…................. โทรศพัท ์....................................................... ประเทศ …….....….............................................…….       
Province                                                     Postal Code                                       Telephone No.                                              Country                                                                
 เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี .......................…………………………………   ประเภทการเสียภาษี                หกัภาษี                           ไม่หกัภาษี 
 Tax ID No.                                                                                                Type of Tax Planning                 Tax to be deduced              Tax not to be deduced 
โปรดระบุประเภทผูจ้องซ้ือหุ้น พร้อมแนบส าเนาหลกัฐานท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง   (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy) 

 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย    
     Thai Individual  

 บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว     
    Alien Individual  

 นิติบุคคลสญัชาติไทย            
     Thai Juristic Entity 

 นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว 
     Alien Juristic Person  

เลขบตัรประจ าตวัเลขท่ี ……………………………………………………………………………….. 
ID Card No. 
ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง / เลขบตัรประจ าตวัเลขท่ี ……………………………………………….. 
Alien Card/Passport / ID Card No. 
เลขทะเบียนบริษทั …………………………………………………………………………………….. 
Company Registration No.  
เลขทะเบียนบริษทั / เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี …………………………………………………………... 
Company Registration No. / Tax ID No.       

ในฐานะผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) ขา้พเจา้มีความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
As a warrant holder of  CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED, I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase the common shares of CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED as stated below: 
1. จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิ…………………………………………..……...  หน่วย / Amount of the warrants to exercise                                                                                                                   unit(s) 
2. จ านวนหุ้นสามญัท่ีไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ…………………………………………..……...  หุ้น / Amount of the common shares received from the exercise of the warrants                                                                       Share (s) 

อตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้นสามญั   ในราคาหุ้นละ 1.75 บาท หรือราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ก าหนดสิทธิ / The exercise ratio is warrant 1 unit(s): common share  1 share(s) with the exercise price of Baht 1.75  per share or adjusted price as refer in the Terms.                                                                                                                                                                               

3. รวมเป็นเงินท่ีตอ้งช าระในการจองซ้ือหุ้นสามญั ………………….........….. บาท (............................................................................................................................) และค่าอากร.................บาท (……………………...………) 
Totaling of payment                                                                                      Baht                                                                                                                             and duty stamps             Baht 

4. ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าว ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นโดย /   I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only : by 
               เงินสด / Cash                         เชค็ / Cheque                      ดร๊าฟท ์/ Draft                          ตัว๋แลกเงินธนาคาร / Bill of Exchange        ค าสัง่จ่ายเงินธนาคาร/ Payment order from the bank 
      สัง่จ่าย “บริษัท ชีวาทัย จ ากัด(มหาชน)” บัญชีเลขที่ 256-0-02240-1 ธนาคารกรุงศ รีอยุธยา จากัด(มหาชน) สาขาลุมพนีิ / Payable to “CHEWATHAI Public Company Limited ” account No. 256-0-02240-1 at Bank of 
Ayudhya Public Company, Lumpini Branch 
      เลขท่ีเชค็ / Cheque No. ................……………................. วนัท่ี / Dated ........…………………............ ธนาคาร / Bank ……......….....………….............…...........สาขา / Branch…………..….................................…………….. 
5. ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัและขอรับทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงัน้ี /  

I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the  less warrants, which are not exercised (if any) as follows:  
 ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน ….………………………....…..ใบ  ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ ...................……….………........ จ านวนหน่วย ...........….……..….…..หน่วย 
เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ ...................…….….………........จ านวนหน่วย................……….….... หน่วย 
รวมจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีส่งมา ...............………………..……….......…………... หน่วย 
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถา้มี)............................….…….………….... หน่วย 

Amount of delivered warrants ………………………………… certificate(s) with the following details: 
Warrant certificate(s) No.  ……………………………………. amount ….……………………….units 
Warrant certificate(s) No.  ……………………………………. amount ….……………………….units 
The total number of delivered warrants……………….…………………….………………………units 
Amount of the less warrants which are not exercised  ( if any)……………………………..……....units 

6. หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี (ผูจ้องซ้ือหุ้นเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง)  
   If the common shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one) 

       ให้ออกหุ้นสามญัท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” และด าเนินการให้บริษทั ................................................................…............. สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี ….…................. 
น าหุ้นนั้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหุ้นเลขท่ี ……………....................................... ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น 

   Issue the common shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for ……………………………..………… participant No.……………..………., to deposit those  
   common shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account No.…….….………….…… that I/we have with the said Company. 

       ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุ้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชีของบริษทัผู ้
ออกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขา้พเจา้ 

   Issue the common shares certificates in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit those common shares with Thailand Securities Depository Company Limited under 
Issuer Account for my/our name account number 600. 

       ให้ออกใบหุ้นสามญัท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยินดีท่ีจะมอบหมายให้บริษทัด าเนินการใดๆ เพ่ือท าให้การจดัท าใบหุ้นสามญัและการส่งมอบใบหุ้นสามญัมาให้ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจาก
วนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ซ่ึงข้าพเจ้าตกลงว่าขา้พเจ้าอาจไดรั้บใบหุ้นหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและอนุญาตให้ท าการซ้ือขายไดใ้นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

             Issue the common share certificates in my name for the allotted amount of common shares. I/We hereby agree to assign the company to proceed in any manner to have the common share certificates made and delivered   
             to me within 15 business days after the exercise date.  I also acknowledge that I may receive such share certificates after being  list and trade in the Stock Exchange of Thailand. 

               ขา้พเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซ้ือหุ้นสามญัจ านวนดงักล่าว หรือในจ านวนท่ีท่านจดัให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุ้นสามญัน้ี แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีได้กรอก
รายละเอียดครบถว้นเรียบร้อย พร้อมเงินสด /เช็ค / ดร๊าฟท์ / ตัว๋แลกเงินธนาคาร/ค าสั่งจ่ายเงินธนาคาร มาถึงบริษทัภายในก าหนดเวลาการใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุ้น หรือเงินสด /เช็ค / ดร๊าฟท์ / ตัว๋แลกเงินธนาคาร/ค าสั่ง
จ่ายเงินธนาคาร ไม่ผา่นการช าระเงินจากธนาคาร ให้ถือว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชสิ้ทธิการขอซ้ือหุ้น 
               I/We, hereby, undertake to purchase the above amount of common shares or any amount as allotted to me. I shall not cancel my subscription, If I/we do not deliver this subscription form which has been completely 
fitted in and cash / cheque/ draft / bill of exchange/payment order from the bank to the company within notification period or cash / cheque/ draft / bill of exchange/payment order from the bank be refused from that bank, I/we 
shall not intend to exercise the warrants. 
ลงช่ือ/Signature ....…………………..…….……............................เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอ านาจ(Authorized Officer) 
             ( ..……............….................................…......................................... ) 

ลงช่ือ/Signature ....…………………..…….……….....................................ผูใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญั(Subscriber) 
                         ( ..……............….................................…......................................... ) 

หลักฐานการรับแบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ (CHEWA-W1) / Subscription Receipt (CHEWA-W1) (ผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นโปรดกรอกขอ้ความในส่วนน้ีดว้ย / Subscribers please also fill in this section) 
                                                                                                                                                                    เลขท่ี / No. …………………................................................................. 
บริษทั ชีวาทยั  จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก  (ซ้ือตามใบจอง) .....................................................................เพ่ือใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิของ บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 
CHEWATHAI  PUBLIC COMPANY LIMITED has received the money from………………………………………………... for a subscription of common shares of  CHEWATHAI  PUBLIC COMPANY LIMITED  
จ านวนหุ้นสามญัท่ีไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ….…………………..….หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.75 บาท รวมเป็นเงินท่ีช าระ …………..……………….......... บาท (……..........................................................................………………..………. ) 
Amount of common shares received from the exercise of the right....................................... shares.  At the price of Baht/share  1.75 Baht. Totaling amount of Baht ………….……………. Baht (……………………...…..……...…)                                           

 เงินสด / Cash         เชค็ / Cheque        ดร๊าฟท ์ / Draft        ตัว๋แลกเงินธนาคาร / Bill of Exchange      ค าสัง่จ่ายเงินธนาคาร/ Payment order from the bank                                                                                                
เลขท่ีเชค็ / Cheque No.…………….…...................…........... วนัท่ี /Dated ………..…........................... ธนาคาร / Bank ..........................……………..................................... สาขา / Branch 
...................................……………….……..… จ านวนเงิน/Amount of Baht…………………………………………………………..บาท 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถา้มี) / Amount of the less warrants which are not exercised (if any) ……………………………………………………………………..…. หน่วย / units. 

                                                         เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอ านาจ /Authorized Officer ...............................................................................…………                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(                                                                                               )  



BROKER 
ผู้ฝากเลขที่ 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขที่ 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
002 บริษัทหลกัทรัพย์ทิสโก้ จ ากดั 

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD 

034 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

005 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

038 บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

006 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED 

048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 

050 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จ ากดั 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

051 บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์  จ ากดั  
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
UBS SECURITIES (THAILAND)  LTD. 

013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

224 บริษัทหลกัทรัพย์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลกัทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

225 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

016 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    

019 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั 
TRINITY SECURITIES CO.,LTD. 

244 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
SCB SECURITIES CO.,LTD. 

247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากดั 
CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

026 บริษัทหลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

248 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB-BROKER 

242 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

236 
ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 344 

บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODIAN 

245 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 345 

ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน) เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ. 
CITIBANK, N.A. 402 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เพ่ือตราสารหนี ้
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BOND) 

302 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 404 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) เพ่ือบริหารการเงิน 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY 

303 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 405 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) เพ่ือฝ่ายปฏิบตัิการบริหารเงิน 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY OPERATIONS DEPARTMENT 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BKK. 407 

ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซยุ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ 
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 

305 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เพ่ือการช าระราคาหลกัทรัพย์  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 408 

ธนาคารออมสิน 
GOVERNMENT SAVINGS BANK 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 410 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)-เพ่ือบริหารการเงิน 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY 

312 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 411 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 412 

บริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ากดั (มหาชน) 
SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 

318 
บริษัท ดอยซ์ ทรัสตรี จ ากดั 
DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED 413 

ธนาคารมิซูโฮ จ ากดั สาขากรุงเทพฯ 
MIZUHO BANK,LIMITED BANGKOK BRANCH 

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ-เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES 415 

ธนาคารแห่งอเมริกา เนชัน่แนล แอสโซซิเอชัน่ 
BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION 

324 
ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 416 

ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ 
DEUTSCHE BANK AG BANGKOK BRANCH 

328 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 417 

ธนาคาร อาร์ เอช บี จ ากดั 
RHB BANK BERHAD 

329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

418 ธนาคารบีเอน็พี พารีบาส์ 
BNP PARIBAS 

330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (เพ่ือตราสารหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED- BOND 

420 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES 

334 บริษัทหลกัทรัพย์เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

424 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ISLAMIC BANK OF THAILAND 

336 ธนาคารเกียรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลกูค้า) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

426 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั สาขากรุงเทพฯ 
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK BRANCH 

339 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สนิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

513 ธนาคารเกียรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน)-บริหารเงิน 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-TREASURY 

340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส 
JPMORGAN CHASE BANK 

518 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน)  
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

  

 


