
      เลขที.่..................................................... 
แบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 

ของ บริษทั ซคัเซสมอร ์บีอ้ิงค ์จ ากดั (มหาชน) (SCM-W1) 
ครัง้ที.่....................................................................................................  วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธ.ิ............................................................................................................. 
วนัทีย่ื่นควำมจ ำนงกำรใช้สทิธ.ิ...............................................................  ทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธลิขที.่...................................................................................... 
 

เรียน คณะกรรมการ บริษทั ซคัเซสมอร ์บีอ้ิงค ์จ ากดั (มหาชน)  
ขำ้พเจำ้ ( โปรดระบุประเภทผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ) 

บุคคลธรรมดำสญัชำตไิทย เลขประจ ำตวัประชำชน........................................................ บุคคลธรรมดำสญัชำตต่ิำงดำ้ว เลขทีใ่บต่ำงด้ำว/หนงัสอืเดนิทำง................................................ 
นิตบุิคคลสญัชำตไิทย เลขทะเบยีนนิตบุิคคล.................................................................  นิตบุิคคลสญัชำตต่ิำงดำ้ว เลขทะเบยีนนิตบุิคคล........................................................................ 

       นำย           นำง          นำงสำว          นิตบุิคคล    ช่ือ  ..........................................................................................................................................     สญัชำต.ิ..........................................     
วนั/เดอืน/ปี เกดิ/ วนัจดทะเบยีนนิตบุิคคล.............................................................................     เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษอีำกร…........................................................................................................ 
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ 
บ้ำนเลขที.่....................................................................................   หมู่ที.่..................................   ตรอก/ซอย..................................................    ถนน.................................................................... 
แขวง/ต ำบล.................................................................................   เขต/อ ำเภอ......................................................... จงัหวดั.......................................... รหสัไปรษณีย.์........................................... 
โทรศพัท.์.....................................................................................................................................   อเีมล........................................................................................................................................ 
ในฐานะผูถ้อืใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ีจะขอใช้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั ซคัเซสมอร ์บีอ้ิงค ์จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปน้ี 

ทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญั
แสดงสทิธเิลขที่ 

จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญั 
 แสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธ ิ(หน่วย) 

อตัรำกำรใชส้ทิธ ิ
จ ำนวนหุน้สำมญัที่ได ้     
จำกกำรขอใชส้ทิธ ิ(หุ้น) 

รำคำใชส้ทิธ ิ                 
(บำทต่อหุน้) 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บำท) 

  ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย  
ต่อ หุน้สำมญั 1 หุ้น 

 9.00  

ทัง้น้ี ข้าพเจ้าได้ส่งใบส าคญัแสดงสิทธิและขอรบัทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ ( ถ้ามี ) ดงัน้ี 
 1. ใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่ไดส้่งมอบ เลขที.่.......................................................................  จ ำนวน................................................................ หน่วย 
   เลขที.่......................................................................  จ ำนวน................................................................ หน่วย 
        รวมจ ำนวน.......................................................... หน่วย 
 2. จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ด้รบัทอน ....................................................................... หน่วย 
หากข้าพเจ้าได้รบัการจดัสรรหุ้นดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี : ( ผู้จองซ้ือโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้ ) 
 น าหุ้นเข้าบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัยข์องตนเอง : ใหอ้อกใบหุน้ตำมจ ำนวนทีไ่ดร้บักำรจดัสรรไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” และด ำเนินกำรให ้
 บรษิทัหลกัทรพัย.์...........................................................   สมำชกิผูฝ้ำกเลขที่                          น ำหุน้เขำ้ฝำกไวก้บั บรษิทั ศนูย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อเขำ้บญัชซีือ้ขำย 
 หลกัทรพัยเ์ลขที.่....................................................  ชือ่/นำมสกุล.....................................................................................(ชือ่ผูจ้องซือ้ตอ้งเป็นชือ่เดยีวกนักบัชือ่บญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยเ์ท่ำนัน้) 

น าหุ้นเข้าฝากบญัชีของผู้ออกหลกัทรพัย์  : ให้ออกใบหุ้นตำมจ ำนวนที่ได้รบักำรจดัสรรไวใ้นชื่อ “ บริษทั ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ” และน ำหุ้นเขำ้ฝำกไว้กบั บรษิัท        
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั โดยน ำเขำ้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชกิผูฝ้ำกเลขที ่600 (กำรถอนเป็นใบหลกัทรพัย์ในภำยหลงัผูจ้องซื้อจะต้องเสยีค่ำธรรมเนียมตำมที่ 
บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ก ำหนดไว)้ 
รบัเป็นใบหุ้น : ใหอ้อกใบหุน้ตำมจ ำนวนที่ไดร้บักำรจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ของขำ้พเจำ้ และจดัส่งใบหุน้ใหข้ำ้พเจำ้ตำมชือ่ทีอ่ยู่ที่ระบุไวข้ำ้งต้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนโดยขำ้พเจำ้ยนิดมีอบหมำยให้
บรษิทัฯ ด ำเนินกำรใดๆ เพื่อท ำให้สำมำรถจดัท ำใบหุ้น และส่งมอบใบหุ้นแก่ข้ำพเจ้ำโดยเรว็ แต่ไม่เกนิ 15 วนัท ำกำรนับจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธซิึ่งขำ้พเจ้ำ ตกลงว่ำขำ้พเจ้ำอำจได้รบัใบหุน้
หลงัจำกทีต่ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบัหลกัทรพัยข์องบรษิทัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและอนุญำตใหท้ ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

พร้อมกนัน้ีข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุ้นส ามญัดงักล่าวโดย 
 เงนิโอน เขำ้บญัชเีงนิฝำกชือ่ “บริษทั ซคัเซสมมอร ์บีอ้ิงค ์จ ากดั (มหาชน)”  ธนาคาร กรงุไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาอเวนิว รชัโยธิน เลขท่ีบญัชี 981-4-08079-9 
 เชค็ธนำคำร          เชค็บุคคล        ดรำ๊ฟต์  เลขทีเ่ชค็......................................... วนัที่....................................................... ธนำคำร............................................ สำขำ................................. 
โดยสัง่จ่าย “บริษัท ซคัเซสมอร ์บีอ้ิงค ์จ ากดั (มหาชน)” 
(กรณีเป็นเชค็ แคชเชียรเ์ชค็ ตัว๋แลกเงินธนาคารหรือค าสัง่จ่ายเงินของธนาคารโดยเชค็จะต้องลงวนัทีก่่อนวนัทีใ่ช้สิทธิ 2 วนัท าการและสามารถเรียกเกบ็ได้ในกรงุเทพมหานคร ภายในวนัใช้สิทธิแต่ละครัง้) 
  ขำ้พเจำ้ขอรบัรองและตกลงวำ่จะซือ้หุน้สำมญัจ ำนวนดงักล่ำว และจะไม่ยกเลกิรำยกำรที่ไดแ้สดงไวข้ำ้งตน้นี้ แต่หำกขำ้พเจำ้ไม่ส่งแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัของบริษทัที่
ได้กรอกรำยละเอยีดครบถ้วนเรยีบร้อยพร้อมช ำระเงนิค่ำจองซื้อหุ้นมำยงับรษิทัภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิหรอื เชค็ / แคชเชยีร์เชค็ / ดร๊ำฟต์ ไม่ผ่ำนกำรเรยีกเกบ็เงนิจำก
ธนำคำร ใหถ้อืวำ่ขำ้พเจำ้แสดงเจตนำไม่ประสงคใ์ชส้ทิธใินกำรจองซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั 
        ลงชือ่................................................................................. ผูจ้องซือ้หุ้นสำมญั 
                 (..........................................................................) 
                           

 

เลขที.่......................................................................... 
หลกัฐานการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญั บริษทั ซคัเซสมอร ์บีอ้ิงค ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (SCM-W1)  โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย 

วนัทีย่ื่นควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธ.ิ...............................................................................................  ครัง้ที.่................................................................................................................ 
บรษิทั ซคัเซสมอร์ บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน) ไดร้บัเงนิจำก (ชือ่ตำมแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ)ิ ................................................................................................................................................ 
เพ่ือใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญั
แสดงสทิธเิลขที่ 

จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญั  
แสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธ ิ(หน่วย) 

อตัรำกำรใชส้ทิธ ิ
จ ำนวนหุน้สำมญัที่ได ้     
จำกกำรขอใชส้ทิธ ิ(หุ้น) 

รำคำใชส้ทิธ ิ                 
(บำทต่อหุน้) 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บำท) 

  ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย  
ต่อ หุน้สำมญั 1 หุ้น 

 9.00  

 

โดยช ำระเป็น        เงนิโอน          เชค็ธนำคำร          เชค็บุคคล           ดร๊ำฟต ์  เลขทีเ่ชค็......................................... วนัที.่............................ ธนำคำร.................................... สำขำ.................. 
ผู้จองซ้ือต้องการให้ด าเนินการส่งมอบหุ้นสามญัดงัน้ี 

น ำหุน้เขำ้ฝำกบญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้ ทีม่อียู่กบับรษิทัซึง่มเีลขทีส่มำชกิผูฝ้ำกเลขที.่.............................................................   บญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยเ์ลขที.่.................................... 
ออกใบหุน้ในน ำม “บรษิทั ศนูย์รบัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั” โดยเขำ้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมำชกิเลขที ่600 
ออกใบหุน้ในนำมผูจ้องซือ้ 

เจำ้หน้ำทีผู่ร้บัมอบอ ำนำจ.....................................................วนัที.่................................... 
 



รายช่ือสมาชิกผูฝ้ากหลกัทรพัย ์กบั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
BROKER 

ผูฝ้ำกเลขที ่ ชือ่บรษิทั ผูฝ้ำกเลขที ่ ชือ่บรษิทั 
Participant No. Company Name Participant No. Company Name 

002 บรษิทัหลกัทรพัย์ทสิโก ้จ ำกดั   030 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอ ว ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
  TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED    I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

003 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน)  032 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ำกดั   
  COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.   KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 บรษิทัหลกัทรพัย์ ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั   034 บรษิทัหลกัทรพัย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
  DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD   PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

005 บรษิทัหลกัทรพัย์แลนด์ แอนด์ เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 038 บรษิทัหลกัทรพัย์ เออซี ีจ ำกดั (มหำชน) 
  LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บรษิทัหลกัทรพัย์ เกยีรตนิำคนิภทัร จ ำกดั (มหำชน) 048 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอรำ่ จ ำกดั (มหำชน) 
  KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 050 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเอสแอล จ ำกดั 
  CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี พลสั จ ำกดั  (มหำชน)  051 บรษิทัหลกัทรพัย์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ำกดั 
  ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.  SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

010 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ำกดั   200 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงก ์กมิเอง็(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)   

  MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED    MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

011 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 211 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูบเีอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
  KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   UBS SECURITIES  (THAILAND)  LIMITED 

013 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  213 บรษิทัหลกัทรพัย์เอเชยี เวลท ์จ ำกดั 
  KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บรษิทัหลกัทรพัย์ โนมูระ พฒันสนิ จ ำกดั (มหำชน)  221 บรษิทั หลกัทรพัย์ เมอรช์ัน่ พำรท์เนอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
  CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.  MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED 

015 บรษิทั หลกัทรพัย์ คงิสฟ์อรด์ จ ำกดั (มหำชน) 224 บรษิทัหลกัทรพัย์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 
  KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บรษิทัหลกัทรพัย์ธนชำต จ ำกดั  (มหำชน) 225 บรษิทัหลกัทรพัย์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
  THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED                CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

019 บรษิทัหลกัทรพัย์ หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั 229 บรษิทัหลกัทรพัย์ เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ำกดั 
  YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED    JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    

022 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีติี้ จ ำกดั 230 บรษิทัหลกัทรพัย์ โกลเบลก็ จ ำกดั 
  TRINITY SECURITIES CO.,LTD.   GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บรษิทัหลกัทรพัย์ไทยพำณชิย์ จ ำกดั 244 บรษิทัหลกัทรพัย์ แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 
  SCB SECURITIES CO.,LTD.   MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บรษิทัหลกัทรพัย์ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ำกดั  (มหำชน)      247 บรษิทัหลกัทรพัย์ เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จ ำกดั 
  UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.   CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

027 บรษิทัหลกัทรพัย์อำรเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 248 บรษิทัหลกัทรพัย์ กรงุไทย ซมีโิก ้จ ำกดั 
  RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บรษิทัหลกัทรพัย์กรงุศร ีจ ำกดั (มหำชน) 924 บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินันเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 
  KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED   FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
    

SUB-BROKER 
236 ธนำคำร ทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน) 243 บรษิทัหลกัทรพัย์ เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ำกดั (มหำชน) 

  TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED    TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
242 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซติี้คอรป์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 245 ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 

  CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)   THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 257  บรษิทัหลกัทรพัย์ ไทยพำณชิย์ จูเลยีส แบร ์จ ำกดั     

   SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.     
    

CUSTODIAN 
301 ธนำคำรซติี้แบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  329 ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 

  CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES   TMB THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
302 ธนำคำรไทยพำณชิย์ จ ำกดั (มหำชน)  330 ธนำคำรฮอ่งกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (เพือ่ตรำสำรหนี้) 

  THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.   THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 
303 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) - ผูร้บัฝำกทรพัย์สนิ 334 บรษิทัหลกัทรพัย์ เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ำกดั (มหำชน) (คสัโตเดี้ยน) 

  BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY   TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 
304 ธนำคำรฮอ่งกงและเซีย่งไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั  336 ธนำคำรเกยีรตนิำคนิภทัร จ ำกดั (มหำชน) 

  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.   KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
305 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน)  337 ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 

  THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.   TMB THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
308 ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)  339 ธนำคำร ทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน) (เพือ่รบัฝำกทรพัย์สนิ) 

  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 
312 ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์  (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 340 ธนำคำร เจพมีอร์แกน เชส (เพือ่คำ้ตรำสำรหนี้) 

  STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.   JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 
316 ธนำคำรไอซบีซี ี(ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 343 ธนำคำร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ำกดั (มหำชน) 

  INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY 
LIMITED   CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 ธนำคำรดอยซแ์บงก ์เอจ ีสำขำกรงุเทพฯ - เพือ่รบัฝำกทรพัย์สนิ  345 ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) (เพือ่รบัฝำกทรพัย์สนิ) 

  DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY 
SERVICES     THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

324 ธนำคำรยูโอบ ีจ ำกดั (มหำชน)  425  ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) (เพือ่ลกูคำ้) 
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited    KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

328 ธนำคำรกรุงศรอียุธยำ จ ำกดั (มหำชน)   
  BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED   

 


