
 

เลขที่ใบจอง………………………..………..……………  
แบบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ ของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (TWZ-W6) 

                                                                                                                                                                                                 

วันที่ยื่นความจํานงการใช้สิทธิ …………………………………………………………………… 
เรียน คณะกรรมการบรษัิท ทีดับบลิวแซด คอรป์อเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
ข้าพเจ้า (นาย /นาง/นางสาว/นิติบุคคล) ..................................................................................................... วัน/เดือน/ปีเกิด...........................................สัญชาติ......................เพศ......................อาชีพ..................................... 
ที่อยูเ่ลขที่......................ตรอก/ซอย..................................................ถนน..................................................แขวง/ตําบล..................................................เขต/อําเภอ................................จังหวัด..................................................

รหัสไปรษณีย์...............................ประเทศ........................................หมายเลขโทรศพัท์...................................เลขประจําตัวผู้เสียภาษี.....................................................ประเภทการเสยีภาษี    □  หักภาษี    □  ไม่หักภาษี 

□ บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน.……………………....……………………..……………             □ บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นคนต่างด้าว  เลขที่หนังสอืเดินทาง.……………………..…....………..………..…………… 

□ นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล.…………………………………………………..….......…………………             □ นิติบุคคลซ่ึงเป็นคนต่างด้าว  เลขทะเบียนนิติบุคคล .…………………………………………………………………  
โปรดแนบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิพรอ้มลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง  

ในฐานะผู้ถือใบสาํคญัแสดงสิทธทิี่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (“บริษัทฯ”) ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามรายละเอยีดต่อไปนี ้
จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีขอใช้สทิธ ิ อัตราการใช้สิทธ ิ จํานวนหุ้นสามัญท่ีได้จากการใช้สิทธ ิ ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 

 หน่วย ใบสําคัญแสดงสทิธิ 1 หน่วย : หุ้นสามัญ 1 หุ้น  หุ้น 0.10 บาท  บาท 

 

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ : (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่าน้ัน) 

□ แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) นําหลักทรัพย์เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกใบหลักทรัพย์สําหรับหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก”  
และดําเนินการให้บริษัท............................................................ สมาชิกผู้ฝากเลขที่…………...…………...(โปรดระบุช่ือใดช่ือหน่ึงตามรายช่ือที่ปรากฏด้านหลังแบบฟอร์มน้ี) นําหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากัด (“TSD”) เพื่อเข้าบัญชีซ้ือขายช่ือ................................................................................เลขที่…………….....……...….. ซ่ึงข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทน้ัน (ช่ือผู้ใช้สิทธิจองซ้ือต้องตรงกับช่ือบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ 
มิฉะน้ัน จะดําเนินการนําหุ้นเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ – สมาชิกเลขที่ 600) 

□ นําหลักทรัพย์เข้าฝากบัญชีของบริษทัผู้ออกหลักทรัพย์ ให้นําหลักทรัพย์ตามจํานวนท่ีได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 
สมาชิกเลขที่ 600 (การขอถอนเป็น ใบหุ้นสามัญในภายหลังผู้ประสงค์จะใช้สิทธิจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด) กรณีเลือกรับหุ้นสามัญโดยวิธีน้ีโปรดกรอกข้อมูล
และลงนามเอกสารเพิ่มเติมสําหรับ การดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) ตามที่ TSD กําหนดดังน้ี 1.) แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)   
2.) แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) เพื่อนําส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ด้วย (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่นําฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) ในกรณี ไม่ได้กรอกข้อมูลตามที่กําหนด หรือหากมีข้อบ่งช้ีว่าท่านอาจเป็นบุคคลสหรัฐฯ และจะดําเนินการออกเป็นใบหุ้นในช่ือผู้จองซ้ือแทน โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ตามที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ที่ระบุไว้ข้างต้น) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์  

□ แบบรับใบหุ้น (Script) ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจํานวนท่ีได้รับการจัดสรรน้ันไว้ในช่ือของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัท
ดําเนินการใดๆ เพื่อให้การจัดทําใบหุ้นสามัญ และส่งมอบใบหุ้นสามัญให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทําการนับจากวันครบกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นสามัญ   
ที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันที่ หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์) 
พร้อมกันน้ี ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว โดย   

□ เงินสด จํานวน.......................................................................บาท 

□ เงินโอน เข้าบัญชีช่ือ “บัญชีเพ่ือการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน” บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 737-1-02174-9 ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาประชานิเวศน์ 1  

□ เช็ค □ แคชเชียร์เช็ค  □ ดร๊าฟท์/ต๋ัวแลกเงินธนาคาร เลขที่เช็ค..............................................ลงวันที่......................................... ธนาคาร............................................................ สาขา.....................................................  
สั่งจ่าย “บัญชีเพ่ือการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน”  
(กรณีเป็นเช็ค หรือดราฟต์จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทําการ ก่อนวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง)  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญจํานวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญข้างต้นน้ี แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน 
และเอกสารประกอบการใช้สิทธิจองซ้ือถูกต้องเรียบร้อย พร้อมเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ / ต๋ัวแลกเงินธนาคาร / ใบโอนเงิน มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หรือหาก เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / 
ดร๊าฟท์ / ต๋ัวแลกเงินธนาคาร ที่สั่งจ่ายแล้วน้ันไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญดังกล่าว 
 

                                                                                                    ลงช่ือ..................................................................................... ผู้จองซ้ือหุ้นสามญั  
                                                                                                                                                                           (………………………………….…………………………………………)  

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญ (ผู้ใช้สิทธิจองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีดว้ยตัวบรรจง ให้ครบถ้วน ชัดเจน)  
 

เลขที่ใบจอง………………………………………………                                                                                                                       วันที่ยื่นความจํานงในการใช้สิทธิ..……………..…………………………………….. 
 

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ช่ือตามแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ)……………………………………………………………………………….……...…เพื่อจองซ้ือหุ้นสามญัตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (TWZ-W6) จํานวนหุ้นสามัญทีไ่ด้จากการใช้สิทธ…ิ……………….................................. หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน…….………………….....……………. บาท  
ชําระโดย  

□ เงินสด.................................................บาท  □ โอนเงินสด (แนบหลกัฐานการโอนเงิน) 

□ เช็ค □ แคชเชียร์เช็ค □ ดร๊าฟท์/ต๋ัวแลกเงินธนาคาร  เลขที่เช็ค.......……………………..………………..ลงวันที.่.......................................... ธนาคาร................................................. สาขา................................................           
หากได้รับการจัดสรรหุ้นสามญั ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดําเนินการส่งมอบหุ้น ดังน้ี 

□ แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) นําหลักทรพัย์เข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกใบหลักทรัพย์สาํหรับหลักทรพัย์ทีไ่ด้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้าก” 
เลขทีส่มาชิกผูฝ้าก...........................................บัญชีซ้ือขายหลักทรพัย์เลขท่ี............................................................. 

□ นําหลักทรพัยเ์ข้าฝากบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรัพยส์มาชิกผูฝ้ากเลขที ่600 ในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือ่ผูฝ้าก” โดยเข้าบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพือ่ข้าพเจ้า 

□ แบบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็นใบหุ้นในนามผู้ใช้สิทธิจองซ้ือ 
จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิที่ขอรับทอน (ถ้าม)ี  …………………………………………………………………หน่วย 
                                                                                                                                                                      เจ้าหน้าที่ผูร้ับมอบอาํนาจ ……………………………………………………………………….  



BROKER 
ผูฝ้ากเลขที่ ชื่อบริษัท ผูฝ้ากเลขที่ ชื่อบริษัท 

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 
002 บริษัทหลกัทรพัยท์ิสโก ้จ ากดั   032 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบเีอสที จ  ากดั (มหาชน) 

  TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED    KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บริษัทหลกัทรพัย ์พาย จ ากดั (มหาชน) 034 บริษัทหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

  PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
004 บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบเีอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั   038 บริษัทหลกัทรพัย ์บยีอนด ์จ ากดั (มหาชน) 

  DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED   BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
005 บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 048 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

  LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 050 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั  

  KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 
007 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 051 บริษัทหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน ์จ ากดั 

  CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED   SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 
008 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 052 บริษัทหลกัทรพัย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั  

  ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED   GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED  
010 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรร์ิล ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากดั   200 บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

  MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED    MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
011 บริษัทหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บริษัทหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

  KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   UBS SECURITIES  (THAILAND)  LIMITED 
013 บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  213 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั 

  KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 
014 บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  221 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์ จ ากดั (มหาชน) 

  CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED. 
015 บริษัทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) 224 บริษัทหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

  KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 
016 บริษัทหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั  (มหาชน) 225 บริษัทหลกัทรพัยซ์ี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  

  THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED      CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
019 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั      229 บริษัทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 

  YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED    JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    
022 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนิตี ้จ ากดั 230 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 

  TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED   GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 
023 บริษัทหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั 242 บริษัทหลกัทรพัย ์ซิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

  SCB SECURITIES COMPANY LIMITED   CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) 
026 บริษัทหลกัทรพัยย์โูอบ ีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน)      244 บริษัทหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 

  UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
027 บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 247 บริษัทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากดั 

  RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
029 บริษัทหลกัทรพัยก์รุงศรี จ ากดั (มหาชน) 248 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีิโก ้จ  ากดั 

  KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED   KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 
030 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 924 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

  I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
CUSTODIAN 

236 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
  TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED    BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
  TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)  330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น จ ากดั (เพื่อตราสารหนี)้ 
  CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES   THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  334 บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
  THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TSFC  SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 336 ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
  BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY   KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั  337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.   TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  339 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ) 
  THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  340 ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อคา้ตราสารหนี)้ 
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED   JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
  STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED   CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

316 ธนาคารไอซีบซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 350 บริษัทหลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จ ากดั 
  INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED   SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ  425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลกูคา้) 
  DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES     KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 








