
แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

SUBSCRIPTION FORM FOR THE ORDINARY SHARES OF PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
       วนัที่ยื่นความจ านงการใชสิ้ทธิ / Date to notify the intention to exercise..................................................................................  
       ทะเบียนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิเลขที่ / Warrant holder registration No. .................................................................................  
เรียน คณะกรรมการบริษทั แพลน บี มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
To The Board of Directors of PLAN B Media Public Company Limited (“Company”) 
 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)................................................................................................... .................. วนั/เดือน/ปี เกิด.................................................................สัญชาติ................. ...................อาชีพ.................................... 
I/We (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person)             Date of Birth    Nationality                        Occupation 
ที่อยู.่.............................................................................................................................................................................................................. ..................................................รหัสไปรษณีย.์............................โทรศพัท.์......................... ...... 
Address           Postal Code  Telephone No.       
โปรดระบุประเภทผูจ้องซ้ือหุ้น พร้อมแนบส าเนาหลกัฐานที่ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy) 
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขที่บตัรประชาชาชน.....................................................................   นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษทั.......................................................................  
       Thai Individual ID Card No.           Thai Juristic Entity Company Registration No. 
 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว เลขที่หนงัสือเดินทาง........................................................................   นิติบุคคลสัญชาติต่างดา้ว เลขทะเบียนบริษทั.......................................................................  
       Alien Individual Passport No.           Alien Juristic Person Company Registration No. 
 
ในฐานะผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั แพลน บี มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PLANB-W1) ขา้พเจา้มีความประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั แพลน บี มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี As a warrant holder to purchase ordinary shares of Plan B Media Public Company Limited No.1 (PLANB-W1), I/we, hereby intend to exercise the right to purchase the ordinary share of Plan B Media Public Company 
Limited as stated below: 

จ านวนหน่วยของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอ

ใช้สิทธิ (หน่วย)  
Number of warrants to 

be exercised (Unit) 

อัตราการใช้สิทธิ 
Exercise Ratio 

จ านวนหุ้นสามัญที่ได้จาก
การขอใช้สิทธิ (หุ้น) 

Number of the ordinary 
shares received from 
exercised warrants 

(share) 

ราคาใช้สิทธิ 
(บาทต่อหุ้น)  

Exercise price 
(Baht per 

share) 

จ านวนเงินที่ต้องช าระใน
การจองซ้ือหุ้นสามัญ (บาท) 

Total payment for 
subscription (Baht) 

รวมจ านวนเงิน  
(ตัวอักษร) 

Total amount 
(In words) 

 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั 
1 warrant to 1 ordinary share  8    

  
พร้อมกนัน้ี ขา้พเจา้ขอช าระเงินค่าใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัดงัล่าว โดยช าระเป็น  
I/We have made the payment for the subscription by; 
 เช็ค / Cheque   แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheque  ดร๊าฟ / Draft  
โดยสั่งจ่าย “บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน)” บัญชีเลขที่ 112-0-58049-1 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาส าเพ็ง  
Payable to “Plan B Media Public Company Limited” account No. 112-0-58049-1 at Bangkok Bank Public Company Limited, Sampeng Branch  
โดยสามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัท าการนบัจากวนัที่แจง้ความจ านงใชสิ้ทธิเท่านั้น และเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ตอ้งลงวนัที่ก่อนก าหนดการใชสิ้ทธิ 3 วนัท าการ 
Cheque, Cashier Cheque or Draft can be collected in Bangkok’s clearing within 1 business day from the exercise notification date and must be dated 3 business day prior to the exercise date 
เลขทีเ่ช็ค/Cheque No.............................................................. วนัที่/Date....................................................................... ธนาคาร/Bank....................................................................สาขา/Branch....................................................................... 
 เงินโอนเขา้บญัชี “บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน)” บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 112-0-58049-1 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาส าเพ็ง 
      Money transfer to account ““Plan B Media Public Company Limited” account type: Saving Account, account No. 112-0-58049-1 at Bangkok Bank Public Company Limited, Sampeng Branch  
 
หากขา้พเจา้ไดร้ับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี (ผูจ้องซ้ือโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านั้น) 
If the newly issued ordinary shares are allotted to me, I hereby agree and instruct the Company to proceed as follows (please select one of the following boxes) 
 ให้ออกใบหุ้นสามญัที่ไดร้ับการจดัสรรในนามของ “บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให้บริษทัหลกัทรัพย.์............ ..............................................สมาชิกผูฝ้ากเลขที่...............................  
 น าหุ้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย ์ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทัหลกัทรัพยน์ั้น บญัชีเลขที่ ........................................................... 
 Issue the ordinary share certificate under the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” for the allotted ordinary shares and arrange for participant name…………………………………......... 
 participant number…………………………….to deposit those ordinary shared with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account number………………………….......which I have with the 
 securities company. 
 ให้ออกใบหุ้นส าหรับหุ้นที่ไดร้ับการจดัสรรในนามของ “บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั” และน าหุ้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั โดยเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์
 สมาชิก เลขที่ 600 เพื่อขา้พเจา้ 
 Issue the ordinary share certificate under the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” for the allotted ordinary shares and deposit those ordinary shares with Thailand Securities Depository Company Limited 
 under Issuer’s account, for my name, account number 600. 
  ให้ออกใบหุ้นส าหรับหุ้นที่ไดร้ับการจดัสรรในนามของขา้พเจา้ และส่งใบหุ้นให้กบัขา้พเจา้ ภายใน 15 วนั นบัจากวนัที่ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น ตามที่อยูท่ี่ระบุตามสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้น โดยขา้พเจา้อาจไดร้ับใบหุ้นภายหลงัจากที่ตลาด
 หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและอนุญาตให้ท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 Issue the ordinary share certificate for the allotted ordinary shares under my name and deliver the certificate to me within 15 days after the exercise date, at the address specified in the share registration book.   
 I acknowledge that I may have received the ordinary share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the Company’s securities and the trading thereof in Stock Exchange of Thailand 
 
ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะจองซ้ือหุ้นสามญัจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซ้ือสามญัน้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อยแลว้พร้อมช าระค่าจอง
ซ้ือ หรือเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟ มาถึงบริษทัภายในระยะเวลาการจองซ้ือ หรือหากเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟ ที่สั่งจ่ายแลว้นั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าขา้พเจา้สละสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าว และไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  
ทั้งส้ิน ขา้พเจา้ตกลงที่จะผกูพนัขั้นตอนและเงื่อนไขการใชสิ้ทธิดงัที่ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั แพลน บี มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) 
รุ่นที่ 1 (PLANB-W1) 
I/We hereby undertake and agree to buy the ordinary shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. Howev er, if I/we do not return this duly completed subscription form and pay for the subscription 
to the Company within the notification period or cheque/cashier cheque/draft has not been honored and corrected with in the n otification period, I shall be deemed to have not exercised my right and I shall not claim any damages from 
the Company. I agree to be bound by the warrant exercising procedure and conditions as set out in Terms and Conditions, and R ights of the Issuers and Holders of the Warrants to Purchase Ordinary Shares of Plan B Media Public 
Company Limited No.1 (PLANB-W1) 

ลงช่ือ/Signature .............................................................................. ผูจ้องซ้ือหุ้นสามญั/Subscriber 
 

หลักฐานการได้รับแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) (ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ี) 
Subscription form for ordinary shares of Plan B Media Public Company Limited (Please also fill in this part) 
บริษทั แพลน บี มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) ไดร้ับเงิน (ช่ือตามแบบแสดงความจ านง) ........................................................................................................ เพื่อจองซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทั จ  านวนหุ้นสามญัที่ไดร้ับจากการ
ขอใชสิ้ทธิ...................................หุ้น รวมเป็นเงิน...............................................................บาท 
Plan B Media Public Company Limited receives money from (subscriber) ........................................................ ...................for share subscription with warrant of the Company totally.......................................shares or ..... ...................Baht 
โดยช าระเป็น  เงินโอน/transfer  เช็ค/cheque  แคชเชียร์เช็ค/cashier cheque  ดร๊าฟ/draft เลขที่/No.................................. วนัที่/Date ................................ธนาคาร/Bank................................สาขา/branch................................ 
โดยหากผูใ้ชสิ้ทธิไดร้ับการจดัสรรหุ้นดงักล่าว ผูใ้ชสิ้ทธิให้ด าเนินการส่งมอบหุ้นสามญัดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึงดงัต่อไปน้ี (If the subscriber is allotted the paid ordinary shares, the subscriber intends to receive the allotted shares by) 
 น าหุ้นเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตนเอง  น าหุ้นเขา้ฝากบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกผูฝ้ากเลขที่ 600 ในนามบจ. ศูนยฝ์ากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) เพื่อขา้พเจา้ 
 deposit shares into trading account Deposit the shares under issuer account number 600 under my name     
 เลขที่สมาชิกผูฝ้าก/participant number .........................................................   แบบรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามผูจ้องซ้ือ 
 เลขที่บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย/์trading account number..................................  Issue ordinary share certificate under my name 
  

       เจา้หนา้ที่ผูร้ับมอบอ านาจ/Authorized officer........................................................................................................... 

เลขท่ี / No.............................................. 



 
BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

002 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 
บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที  จ ากดั (มหาชน) 
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 
บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

038 
บริษทัหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากดั (มหาชน) 
BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

006 
บริษทัหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 

051 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

052 
บริษทัหลกัทรพัย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั  
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

010 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 
บริษทัหลกัทรพัย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 
บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จ ากดั 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารเ์นอร ์จ ากดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษทัหลกัทรพัย ์คิงส์ฟอรด์ จ ากดั (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 
บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 
บริษทัหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 
บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 
บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษทัหลกัทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 
บริษทัหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซีมิโก้ จ ากดั 
KRUNGTHAI  ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน)  
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB BROKER 

236 
ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 
บริษทัหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซิต้ีคอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

257 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร ์จ ากดั 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 

  

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 

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

302 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพื่อตราสารหน้ี) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) (ผู้รบัฝากทรพัยสิ์น) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

334 
บริษทัหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงก้ิง คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 

336 
ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

337 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

339 
ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 
ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อค้าตราสารหน้ี) 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรงุเทพฯ - เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES   

350 
บริษทัหลกัทรพัย ์สยามเวลธ์ จ ากดั  
SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED  

328 
ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 




