ใบจองซื้อเลขที่ ...................................................................
ทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ...................................................................

ใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซือ
้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของบริษทั จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ครัง้ ที่ 1
วันทีย่ ่นื ความจํานงในการใช้สทิ ธิ .........................................................................

ข้อมูลผู้ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง
เรียน คณะกรรมการบริษทั จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิ ุคคล …....................................................................................................................................................................................................................................................................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  ใบต่างด้าว  หนังสือเดินทาง  เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที่ ..................................................................สัญชาติ....................................วันเดือนปี เกิด (วันจดทะเบียนนิตบิ ุคคล)................/................../..................
ทีอ่ ยู่ทสี่ ามารถติดต่อได้.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................
โทรศัพท์ทตี่ ดิ ต่อได้ ................................................Email address ……………………………………………เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี …................................................. ประเภทของการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่ ่าย  หักภาษี ณ ทีจ่ ่าย
อาชีพ....................................................สถานทีท่ ํางาน................................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...........................โทรศัพท์ทที่ ํางาน............................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ทจี่ ะใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 จํานวน……............................หน่วย ดังนี้
จํานวนหน่ วยของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ JUTHA-W1 ที่ขอใช้สิทธิ (หน่ วย)

จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้จากการขอใช้สิทธิ(หุ้น) (หุ้น)

ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)

จํานวนเงินที่ชาํ ระ (บาท)

ข้าพเจ้าได้ชําระเงินตามจํานวนทีใ่ ช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ดังกล่าวโดย
 โอนเงินเข้าบัญชี “บริษทั จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)” บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 1303192775 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางนา
 เช็ค/ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค เลขทีเ่ ช็ค………………………..….……ลงวันที…
่ ………………………….ธนาคาร / สาขา…………………….……………………………. ทีส่ ามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทําการนับจากวันทีแ่ จ้ง
ความจํานงการใช้สทิ ธิ ในกรณีทชี่ ําระเป็ นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ต้องลงวันทีก่ ่อนวันกําหนดการใช้สทิ ธิ 3 วันทําการ และขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่าย “บริษทั จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)” พร้อมระบุช่อื -นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ทสี่ ามารถติดต่อไว้
ด้านหลังด้วย
เมื่อข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษทั ฯ ดําเนินการส่งมอบหุน้ สามัญดังกล่าว ดังต่อไปนี้: (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ งเท่านัน้ )
 ให้ฝากหุน้ สามัญตามจํานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชือ่ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดําเนิน การให้ บริษทั ...................................................................................... สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ ......................... นํา
หุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเข้าบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ เลขที.่ ....................................... ชื่อ..............................................................................................................................................................
ซึ่งข้าพเจ้ามีบญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์อยู่กบั บริษทั นัน้ (ชื่อผูจ้ องซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ มิฉะนัน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการออกเป็ นใบหุน้ สามัญในนามของผูจ้ องซื้อภายใน 15 วันทําการ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซื้อ และ
จัดส่งใบหุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียน ตามทีอ่ ยู่ทรี่ ะบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1
 ให้ฝากหุน้ สามัญตามจํานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชือ่ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้าบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 เพื่อข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับหุน้ เข้าบัญชี สมาชิกเลขที่ 600 ในช่องนี้ โปรดกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพือ่ หาข้อบ่งชี้การเป็ นบุคคลสหรัฐ (สําหรับบุคคลธรรมดาและนิตบิ ุคคล) และ “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติ
บุคคล)” เพื่อนําส่งให้แก่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในกรณีไม่จดั ทําเอกสารตามทีก่ ําหนด หรือมีขอ้ บ่งชี้ว่าท่านอาจเป็ นบุคคลอเมริกนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่นําฝากหุน้ เข้าบัญชีสมาชิกเลขที่ 600 โดยจะดําเนินการ
ออกเป็ นใบหุน้ สามัญในนามของผูจ้ องซื้อ และจัดส่งใบหุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียน ตามทีอ่ ยู่ทรี่ ะบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1
 ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจํานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุน้ ให้ทางไปรษณียล์ งทะเบียนให้ขา้ พเจ้าตามทีอ่ ยู่ทรี่ ะบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษทั ฯ ดําเนินการใดๆ
เพื่อทําให้การจัดทําใบหุน้ โดยข้าพเจ้าอาจได้รบั ใบหุน้ ภายหลังจากที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุน้ ดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทําการซื้อขายได้ในตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
ในกรณี ที่ข้าพเจ้าได้ใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 เกินสิ ทธิ และไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ข้าพเจ้าประสงค์ขอรับเงินค่าจองซื้อทีไ่ ม่ได้จดั สรรคืน โดย
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของข้าพเจ้า (BBL, KTB, BAY, KBANK, CIMBT, TTB, SCB, KKP, LHBANK, UOB) บัญชีธนาคาร................................สาขา................................เลขทีบ่ ญ
ั ชี.......................................................................... (แนบหน้า
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชีธนาคารต้องตรงกับชือ่ ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ)
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนนี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิ หรือไม่กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วน หรือไม่ปิดอากร
แสตมป์ (ถ้ามี) หรือไม่ชําระเงินตามจํานวนการใช้สทิ ธิดงั กล่าวให้ครบถ้วน หรือเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ที่ได้ส ั ่งจ่ายไม่ผ่านการเรียกเก็บ ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษทั ดําเนินการตามวิธกี ารและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
JUTHA-W1

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยงผู้จองซื้อควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสิ นใจใช้สิทธิ ซื้อหุ้น

X

ลงชื่อ .................................................................................................. ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ
(...................................................................................................)

หลักฐานการรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ JUTHA-W1 (ผู้ถือใบแสดงสิ ทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ ให้ครบถ้วนและชัดเจน)
วันที.่ ......................................................................
บริษัท ฯ ได้ร ับเงิน ค่าจองซื้อ จาก (ชื่อตามใบจอง) .......................................................................................................................... ..เพื่อใช้ส ิท ธิซ้ือหุ้น สามัญ เพิ่มทุ น ขอบริษัท จุฑ านาวี จํากัด (มหาชน) ตามใบสําคัญ แสดงสิท ธิ
JUTHA-W1 .................................. หุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.50 บาท รวมเป็ นเงิน.................................................................บาท ชําระเงินค่าจองซื้อโดย
 โอนเงินเข้าบัญชี “บริษทั จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)” บัญชีกระแสรายวัน เลขที1่ 303192775 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางนา
 เช็ค/ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค เลขทีเ่ ช็ค………………………..….……ลงวันที…
่ ………………………….ธนาคาร / สาขา…………………….……………………………. ทีส่ ามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทําการนับจากวันทีแ่ จ้ง
ความจํานงการใช้สทิ ธิ ในกรณีทชี่ ําระเป็ นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ต้องลงวันทีก่ ่อนวันกําหนดการใช้สทิ ธิ 3 วันทําการ และขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่าย “บริษทั จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)” พร้อมระบุช่อื -นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ทสี่ ามารถติดต่อไว้
ด้านหลังด้วย
ดําเนินการฝากหุน้ สามัญทีไ่ ด้รบั การจัดสรร ดังนี้
 ฝากหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้ าก” สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ .................................. บัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์เลขที…
่ ………………………………………………………………………………………………..
 ฝากหุน้ ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเข้าบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
 ออกใบหุน้ ในนามของผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ผู้ ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ ป ระสงค์ ข อรับ เงิน ค่ า จองซื้ อ ที่ เ กิ น สิท ธิ แ ละไม่ ไ ด้ จัด สรรคืน โดยโอนเงิน เข้ า บัญ ชี ธ นาคาร  บัญ ชี ธ นาคาร.......................................... / สาขา................................................เลขที่ บัญ ชี
.....................................................................................................
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอํานาจ..............................................................................................................
หมายเหตุ: หากผูจ้ องซื้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงทีอ่ ยู่ทใี่ ห้ไว้ โปรดติดต่อบริษทั หลักทรัพย์ทที่ ่านเปิ ดบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ หรือ SET Contact Center บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โทร 0-2009-9999

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.

ชื่อบริษทั
Company Name

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.

ชื่อบริษทั
Company Name

002

บริษทั หลักทรัพย์ ทิ สโก้ จํากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED

032

บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

003

บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

034

บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

004

บริษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

038

บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

005

บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

048

บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED

006

บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

050

บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007

บริษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

051

บริษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

008

บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED

052

บริษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด
GMO-Z SECURITIES CO.,LTD.

010

บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

200

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011

บริษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

211

บริษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED

013

บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

213

บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

014

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

221

บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั ่ พาร์เนอร์ จํากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

015

บริษทั หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากัด (มหาชน)
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

224

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

016

บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

225

บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED

019

บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

229

บริษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED

022

บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จํากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED

230

บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED

244

บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026

บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

247

บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

027

บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

248

บริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด
Krungthai ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029

บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

924

บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030

บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

236

ธนาคารทิ สโก้ จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

243

บริษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242

บริษทั หลักทรัพย์ ซิ ตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

245

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

257

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จูเลียส แบร์ จํากัด
SCB JULUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED

301

ธนาคารซิ ตี้แบงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES

329

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

302

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

330

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (เพื่อตราสารหนี้ )
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (ผู้รบั ฝากทรัพย์สิน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY

334

บริษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้ น)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK

336

ธนาคารเกียรติ นาคิน จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

337

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

308

ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

339

ธนาคารทิ สโก้ จํากัด (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

340

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้ )
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

316

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

343

320

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES

SUB BROKER

CUSTODIAN

347

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร เกียรติ นาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

