เลขที่/ No....................................…..…………..………………
แบบฟอร์ มแสดงความจานงการใช้ สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ชีวาทัย จากัด (มหาชน) (CHEWA-W1) ครั้งที่ 1
SUBSCRIPTION FORM FOR COMMON SHARES OF CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED No.1
วันที่ยื่นความจานงการใช้สิทธิ / Date to notify the intention to exercise…………………….……………….
ทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิเลขที่/ Warrant holder registration No. …………………...………………..
เรี ยน คณะกรรมการ บริ ษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
To The Board of Directors of CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)………………………………………………………………………วัน/เดือน/ปี เกิด .............................…………… สัญชาติ .........................…………………. เพศ ……………………..
I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)
Date or Birth
Nationality
Sex
อาชีพ ………….......…….................... ที่อยูเ่ ลขที่ ........……......... ตรอก/ซอย .............................….……. ถนน …....................…...................... แขวง/ตาบล .......……............................. เขต/อาเภอ ……....……….......………...
Occupation
Address No.
Lane/Soi
Road
Sub-District
District
จังหวัด ...............…….….......................... รหัสไปรษณี ย์ .............…................. โทรศัพท์ ....................................................... ประเทศ …….....….............................................…….
Province
Postal Code
Telephone No.
Country
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี .......................………………………………… ประเภทการเสี ยภาษี
หักภาษี
ไม่หกั ภาษี
Tax ID No.
Type of Tax Planning
Tax to be deduced
Tax not to be deduced
โปรดระบุประเภทผูจ้ องซื้ อหุ้น พร้อมแนบสาเนาหลักฐานที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy)
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขบัตรประจาตัวเลขที่ ………………………………………………………………………………..
Thai Individual
ID Card No.
บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
ใบต่างด้าว / หนังสื อเดินทาง / เลขบัตรประจาตัวเลขที่ ………………………………………………..
Alien Individual
Alien Card/Passport / ID Card No.
นิติบุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนบริ ษทั ……………………………………………………………………………………..
Thai Juristic Entity
Company Registration No.
นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว
เลขทะเบียนบริ ษทั / เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี …………………………………………………………...
Alien Juristic Person
Company Registration No. / Tax ID No.
ในฐานะผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการจองซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
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.
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ขอใช้สิทธิ…………………………………………..……... หน่วย / Amount of the warrants to exercise
unit(s)
2.
จานวนหุ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ …………………………………………..……... หุ้น / Amount of the common shares received from the exercise of the warrants
Share (s)
อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 1.75 บาท หรื อราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรื ออัตราการใช้สิทธิตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อกาหนดสิ ทธิ / 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.
รวมเป็ นเงินที่ตอ้ งชาระในการจองซื้ อหุ้นสามัญ ………………….........….. บาท (............................................................................................................................) และค่าอากร.................บาท (……………………...………)
Totaling of payment
Baht
and duty stamps
Baht
4.
ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้ อหุ้นสามัญดังกล่าว ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้นโดย / I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only : by
เงินสด / Cash
เช็ค / Cheque
ดร๊ าฟท์ / Draft
ตัว๋ แลกเงินธนาคาร / Bill of Exchange
คาสัง่ จ่ายเงินธนาคาร/ Payment order from the bank
สัง่ จ่าย “บริษัท ชีวาทัย จากัด(มหาชน)” บัญชีเลขที่ 256-0-02240-1 ธนาคารกรุงศรอยุ
ี ธยา จากัด(มหาชน) สาขาลุมพินี / Payable to “CHEWATHAI Public Company Limited ” account No. 256-0-02240-1 at Bank of
Ayudhya Public Company, Lumpini Branch
เลขที่เช็ค / Cheque No. ................……………................. วันที่ / Dated ........…………………............ ธนาคาร / Bank ……......….....………….............…...........สาขา / Branch…………..….................................……………..
5.
ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญและขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ถ้ามี) ดังนี้ /
I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the less warrants, which are not exercised (if any) as follows:
ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิ ทธิจานวน ….………………………....…..ใบ ตามรายละเอียด ดังนี้
Amount of delivered warrants ………………………………… certificate(s) with the following details:
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ...................……….………........ จานวนหน่วย ...........….……..….…..หน่วย
Warrant certificate(s) No. ……………………………………. amount ….……………………….units
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ...................…….….………........จานวนหน่วย................……….….... หน่วย
Warrant certificate(s) No. ……………………………………. amount ….……………………….units
รวมจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ส่งมา ...............………………..……….......…………... หน่วย
The total number of delivered warrants……………….…………………….………………………units
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี)............................….…….………….... หน่วย
Amount of the less warrants which are not exercised ( if any)……………………………..……....units
6.
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ (ผูจ้ องซื้ อหุ้นเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
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)
ให้ออกหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้บริ ษทั ................................................................…............. สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ ….….................
นาหุ้นนั้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก เพื่อเข้าบัญชีซ้ื อขายหุ้นเลขที่ ……………....................................... ซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นั้น
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.
 ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของบริ ษทั ผู้
ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
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.
 ให้ออกใบหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีที่จะมอบหมายให้บริ ษทั ดาเนินการใดๆ เพื่อทาให้การจัดทาใบหุ้นสามัญและการส่งมอบใบหุ้นสามัญมาให้ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการ นับจาก
วันกาหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง ซึ่ งข้าพเจ้าตกลงว่าข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นหลังจากที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของบริ ษทั เป็ นหลัก ทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทาการซื้ อขายได้ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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.
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซื้ อ หุ้นสามัญจ านวนดัง กล่าว หรื อในจ านวนที่ ท่านจัดให้ และจะไม่ยกเลิ กการจองซื้ อหุ้นสามัญนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ ซ้ื อ หุ้นสามัญที่ ได้กรอก
รายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้ อย พร้ อมเงิ นสด /เช็ค / ดร๊ าฟท์ / ตัว๋ แลกเงิ นธนาคาร/คาสั่งจ่ายเงินธนาคาร มาถึงบริ ษทั ภายในกาหนดเวลาการใช้สิทธิ ในการจองซื้ อหุ้น หรื อเงินสด /เช็ค / ดร๊ าฟท์ / ตัว๋ แลกเงิ นธนาคาร/คาสั่ง
จ่ายเงินธนาคาร ไม่ผา่ นการชาระเงินจากธนาคาร ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิการขอซื้ อหุ้น
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.
ลงชื่อ/Signature ....…………………..…….……............................เจ้าหน้าที่ผรู้ ับมอบอานาจ(Authorized Officer)
ลงชื่อ/Signature ....…………………..…….……….....................................ผูใ้ ช้สิทธิ จองซื้ อหุ้นสามัญ(Subscriber)
( ..……............….................................…......................................... )
( ..……............….................................…......................................... )
หลักฐานการรับแบบฟอร์ มแสดงความจานงการใช้ สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (CHEWA-W1) / Subscription Receipt (CHEWA-W1) (ผูใ้ ช้สิทธิซ้ื อหุ้นโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ดว้ ย / Subscribers please also fill in this section)
เลขที่ / No. ………………….................................................................
บริ ษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ซื้ อตามใบจอง) .....................................................................เพื่อใช้สิทธิในการจองซื้ อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิของ บริ ษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED has received the money from………………………………………………... for a subscription of common shares of CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
จานวนหุ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ ….…………………..….หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.75 บาท รวมเป็ นเงินที่ชาระ …………..……………….......... 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
เช็ค / Cheque
ดร๊ าฟท์ / Draft
ตัว๋ แลกเงินธนาคาร / Bill of Exchange
คาสัง่ จ่ายเงินธนาคาร/ Payment order from the bank
เลขที่เช็ค / Cheque No.…………….…...................…........... วันที่ /Dated ………..…........................... ธนาคาร / Bank ..........................……………..................................... สาขา / Branch
...................................……………….……..… จานวนเงิน/Amount of Baht…………………………………………………………..บาท
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) / Amount of the less warrants which are not exercised (if any) ……………………………………………………………………..…. หน่วย / units.
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับมอบอานาจ /Authorized Officer ...............................................................................…………
(
)

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
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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
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248
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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
245
301
302
303
304
305
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

344
345
402
404
405
407
408
410
411
412
413
415
416
417

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
339
340
343

426
513
518

