เลขที่ใบจอง ..................................................................

ใบจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,833,670,324 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ ้ ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.68 บาท
เสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ เดิม ในอัตราส่วน 10 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ใหม่

RO

วันที่จองซื้ อ ………………….. พฤศจิกายน 2555
ข้อมูลผูจ้ องซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง
เรียน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิ ติบุคคล) ………………………………………………………………………………………….…………………………….………………………….……… เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เลขที่
บัตรประจาตัวประชาชน /ใบต่างด้าว /หนั งสือเดินทาง /เลขทะเบียนนิ ติบุคคล เลขที่................................................... บ้านเลขที่..................... อาคาร........................................... ตรอก/ซอย................................................
ถนน.................................................... แขวง/ตาบล................................................... เขต/อาเภอ................................................................. จังหวัด................................................................. รหัสไปรษณีย.์ ...........................
โทรศัพท์บา้ น............................................................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่.................................................................... สัญชาติ..........................................................
ข้าพเจ้าผูถ้ ือหุน้ เดิมตามทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2555 จานวน........................................................................ หุน้ มีสิทธิในการจองซื้ อหุน้ ใหม่ตามสิทธิจานวน................................................................ หุน้
มีความประสงค์ขอจองซื้ อและขอจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) ดังนี้
รายละเอียดการจอง
 จองซื้ อน้อยกว่าสิทธิ
 จองซื้ อตามสิทธิท้งั จานวน
 จองซื้ อเกินสิทธิ (เฉพาะจานวนที่จองซื้ อเกินสิทธิ)
รวมจองซื้ อทัง้ สิ้ น

จานวนหุน้ ที่จองซื้ อ (หุน้ )

จานวนเงินที่จองซื้ อ (บาท)

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยชาระเป็ น”
 แคชเชียร์เช็ค
 เช็คบุคคล
 ดร๊าฟท์ (โดยลงวันที่ไม่เกิน 16 พฤศจิกายน 2555)
เลขที่เช็ค …………………………………………………………. วันที่ …………………………………………………………… ธนาคาร …………………………………………………………….……………………………………………….…………… สาขา …………………………………………………………………………………………
โดยสัง่ จ่าย “บัญชีจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี”
 เงินโอน (ถ้าใช้ Bill Payment Form ชาระผ่านเคาน์ เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เท่านั้ น) เข้าบัญชี “บัญชีจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี”
ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บญ
ั ชี 111-3-91895-2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาสานั กรัชโยธิน
หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนิ นการดังต่อไปนี้ : (ผูจ้ องซื้ อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้ )
 ให้ออกใบหุน้ ตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรนั้ นในนามของ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนิ นการให้บริษัท......................................................................................................
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่.................................................... (โปรดระบุชื่อและหมายเลขสมาชิกผูฝ้ ากตามที่มรี ายชื่อปรากฏด้านหลังใบจอง) นาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้า
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ชื่อ .................................................................... เลขที่........................................ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษัทนั้ น (ชื่อผูจ้ องซื้ อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้ นจะดาเนิ นการนาหุน้ เข้า
บัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์เพื่อข้าพเจ้า - สมาชิกเลขที่ 600)
 ให้ออกใบหุน้ ตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรนั้ นในนามของ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยเข้าบัญชี
ของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์เพื่อข้าพเจ้า - สมาชิกเลขที่ 600 (การขอถอนเป็ นใบหุน้ ในภายหลัง ผูจ้ องซื้ อจะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมตามที่บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด)
 ให้ออกใบหุน้ ตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรนั้ นในนามของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุน้ ให้กบั ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าอาจได้รบั ใบหุน้ ภายหลังจากที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุ ญาตให้ทาการซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ หรือได้รบั การจัดสรรหุน้ ไม่ครบตามจานวนหุน้ ที่จองซื้ อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนิ นการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง)
 โอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีธนาคาร .................................... สาขา. ............................................... ชื่อบัญชี ............. ..................................................................... เลขที่บญ
ั ชี ...........................................
(โปรดแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านั้ น และชื่อบัญชีตอ้ งเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผูจ้ องซื้ อหุน้ เท่านั้ น ) (เฉพาะบัญชีของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) และ
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) เท่านั้ น)
 จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจัดส่งตามที่อยู่ที่ปรากฏ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ วันที่ 19 ตุลาคม 2555 ทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนนี้ หากข้าพเจ้า ไม่ส่งใบจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสาร
ประกอบการจองซื้ อที่ถกู ต้องเรียบร้อยพร้อมชาระค่าจองซื้ อ หรือ หากเช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ที่สงั ่ จ่ายแล้วนั้ นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้อ่านหนั งสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) และ ยินยอมผูกพันตามหนั งสือแจ้งการจัดสรรฯ ดังกล่าว และที่จะได้มกี ารแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าอีกด้วย
ลงชื่อ………………………………………………………………………………………ผูจ้ องซื้ อ
การลงทุนในหลักทรัพย์ยอ่ มมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้ อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ

(.........................................................................)

หลักฐานการรับจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน
(ผูจ้ องซื้ อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)
วันที่จองซื้ อ ………………….. พฤศจิกายน 2555
เลขที่ใบจองซื้ อ....................................................................
ชื่อตัวแทนในการรับจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด ได้รบั เงินจาก (ชือ่ ตามใบจอง) ………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................
เพื่อจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) ในราคาหุน้ ละ 0.68 บาท
รายละเอียดการจอง
จานวนหุน้ ที่จองซื้ อ (หุน้ )
จานวนเงินที่จองซื้ อ (บาท)
 จองซื้ อน้อยกว่าสิทธิ
 จองซื้ อตามสิทธิท้งั จานวน
 จองซื้ อเกินสิทธิ (เฉพาะจานวนที่จองซื้ อเกินสิทธิ)
รวมจองซื้ อทัง้ สิ้ น
โดยชาระเป็ น  แคชเชียร์เช็ค  เช็คบุคคล  ดร๊าฟท์  เงินโอน (ถ้าใช้ Bill Payment Form ชาระผ่านเคาน์ เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เท่านั้ น)
เลขที่เช็ค ………………………………..……………………………………………. วันที่ …………………………………………………………… ธนาคาร ……………………………………………………………………….….. สาขา …………………………………………………………………………………………………………………………………
 ออกใบหุน้ ในนาม “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่................................................................ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่...................................................................
 ออกใบหุน้ ในนาม “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” โดยเข้าบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
 ออกใบหุน้ ในนามผูจ้ องซื้ อ
กรณีไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ หรือได้รบั การจัดสรรหุน้ ไม่ครบตามจานวนหุน้ ที่จองซื้ อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนิ นการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง)
 โอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีธนาคาร......................................... สาขา.......... .............................. ชื่อบัญชี............... ..... .............................................................. เลขที่บญ
ั ชี................................................
 จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้า
………………………………………………………………………………………………………………
เจ้าหน้าที่ผรู้ บั จอง

รายชื่อสมาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์ กับ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด Member List of Thailand Securities Depository Co., Ltd.
BROKER
ผูฝ้ ากเลขที่
PARTICIPANT NO.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026

ชื่อบริษทั
COMPANY NAME

ผูฝ้ ากเลขที่
PARTICIPANT NO.
027

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ซิกโก้ จากัด (มหาชน)
SICCO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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 COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จากัด
ASIA CREDIT SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จากัด
KIATNAKIN SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

029
030
032
034
048
200
211
224
225
229
230
244
247
248
924

ชื่อบริษทั
COMPANY NAME
บริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
TMB MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
ผูฝ้ ากเลขที่
PARTICIPANT NO.
236
242

ชื่อบริษทั
COMPANY NAME

ผูฝ้ ากเลขที่
PARTICIPANT NO.
243

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

245

ชื่อบริษทั
COMPANY NAME
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุ รกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
ผูฝ้ ากเลขที่
PARTICIPANT NO.
301
302
303
304
305
308
311
312
316
320
324
326

ชื่อบริษทั
COMPANY NAME
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) – ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรทแอนด์อินเวสเมนท์แบงก์
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
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
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์ออ๊ ฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH

ผูฝ้ ากเลขที่
PARTICIPANT NO.
328
329
330
334
336
337
339
340
341
343
345
410

ชื่อบริษทั
COMPANY NAME
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ งคอร์ปอเรชัน่ จากัด (เพื่อตราสารหนี้ )
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BKK.-BOND
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้ )
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) – เพื่อบริหารเงิน
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY

