
 

           
 เลขที่ / No.................................. 

แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท มาสเตอร ์แอด จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 4 (MACO-W4)  
SUBSCRIPTION FORM TO EXERCISE THE RIGHTS OF THE WARRANT TO PURCHASE THE NEWLY ISSUED ORDINARY SHARES OF MASTER AD PUBLIC COMPANY LIMITED NO.4 (MACO-W4) 

วนัที่ยื่นความจ านงการใชสิ้ทธิ/ Date to notify the intention to exercise.....................................................................ทะเบียนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิเลขที่ / Warrant holder registration No.................................................................... 
เรียน คณะกรรมการ บริษทั มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  /   To The Board of Directors of Master Ad Public Company Limited 
ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว, บริษทั)  / I (Mr,/Mrs./Miss/Company)........................................................................................................................ที่อยู ่/ Address No.......................................................................................................... 
…………………………………………………….....…………………....…………..…....................…..…………รหัสไปรษณีย ์/ Postal Code ……....................................โทรศพัท์ / Telephone......................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด / Date of Birth ....................................เพศ / Sex.....................สัญชาติ / Nationality.............................อาชีพ / Occupation................................................เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี / Tax ID No ......................................... 
โปรดระบุประเภทผูจ้องซ้ือหุ้น   บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย / Thai Individual  เลขบตัรประชาชน / Identification No............................................................................................. 
Please specify type of subscribers   บุคคลต่างดา้ว / Foreign Nationality  หนงัสือเดินทาง/ใบต่างดา้ว / Passport  No..................................................................................... 
   นิติบุคคลในประเทศ / Thai Juristic Person  เลขทะเบียนนิติบุคคล / Company Registration No......................................................................... 
   นิติบุคคลต่างประเทศ /Foreign Juristic Person  เลขทะเบียนนิติบุคคล / Company Registration No......................................................................... 
ในฐานะผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ขา้พเจา้มีความประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปน้ี  
Being the warrant holder, I hereby intend to exercise the right to purchase the ordinary shares of Master Ad Public Company Limited as follows: 
1. จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใชสิ้ทธิ / Amount of the warrants to be exercised.........................................................................หน่วย / Units 
2. จ านวนหุ้นสามญัที่ไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ / Amount of the ordinary shares received from the exercise of the warrants ......................................................................................หุ้น / Shares 

อตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบั ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามญั 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท / The exercise ratio is warrant 1 unit: ordinary share 1 share with the exercise price of Baht 1.00 per share. 
3. รวมเป็นเงินที่ตอ้งช าระในการใชสิ้ทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญั / Total payment for shares subscription...............................................................บาท / Baht (……………………….……………………………………………………..) 
4. ขา้พเจา้ไดช้ าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวโดย / I herewith make the payment for share subscription by     เงินสด / Cash       เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / Cheque / Cashier Cheque    ดร๊าฟท ์/ Draft  
สั่งจ่าย “บมจ. หลกัทรัพย ์บยีอนด์ เพื่อจองซ้ือหุ้น”  / payable to “ Beyond securities Public Company Limited for subscription” 

ลงวนัที่ / Date ............................................เลขที่เช็ค / Cheque No…................................................... ธนาคาร / Bank....................................................................................สาขา / Branch................................................................  
 (โดยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คจะตอ้งสามารถเรียกเก็บไดใ้นกรุงเทพฯ ภายในวนัที่ 29 มีนาคม 2566 เท่านั้น) (for Cheque or Cashier Cheque or Draft must be cleared at a clearing house in Bangkok within 29 March 2023) 

 โอนเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั ช่ือบญัชี “ บมจ. หลกัทรัพย ์บียอนด์ เพื่อจองซ้ือหุ้น”  เลขที่บญัชี 911-3-00420-5 ธนาคารกรุงเทพ  จ  ากดั (มหาชน) สาขา ถนนวิทย ุพร้อมแนบส าเนา Slip การโอนเงินมาพร้อมน้ีดว้ย / 
Transfer to current account name “ Beyond Securities Public Company Limited for subscription” number 911-3-00420-5 , Bangkok Bank PLC., Wireless Road Branch with a copy of pay-in slip enclosed. 

5. ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิและขอรับทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงัน้ี / I have delivered the warrant certificates and request to receive the part of warrants that are not exercised back (if any)  
 ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน / Amount of delivered warrants....................................................ใบ / certificate (s) ตามรายละเอียด ดงัน้ี / with the following details 
 เลขที่ใบส าคญัแสดงสิทธิ / Warrant Certificate(s) No.......................................................................... จ านวน / Amount ..............................................................หน่วย / Units 
 จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถา้มี) / Amount of unexercised warrants to be returned (if any).....................................................................หน่วย / Units 

6. หากขา้พเจา้ไดร้ับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี (เลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง)  
When I am allotted the abovementioned ordinary shares, I hereby agree to either one of the following acts (Subscriber must choose one) 
 ให้ออกหุ้นสามญัตามจ านวนที่ไดร้ับจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให้บริษทั / Issue the ordinary shares in the name of ”Thailand Securities 

Depository Company Limited for Depositors” and assign........................................................................................... สมาชิกผูฝ้ากเลขที่/ Member No ……………….……………..…………. น าหุ้นนั้นเขา้ฝากไวก้บั 
บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไ ทย เพือ่เขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์เลขที่ / to deposit those ordinary shares with Thailand Securities Depository Company 
Limited by regulations of SET for securities trading account No . …………..…………. ช่ือ / Name ........................................................................................................ (ช่ือผูจ้องซ้ือตอ้งเป็นช่ือเดียวกนักบัช่ือบญัชีซ้ือขาย
หลกัทรัพยเ์ท่านั้น / the name that is specified on the ordinary shares will be the same name as a name appearing in the subscription form 

 ให้ออกหุ้นสามญัตามจ านวนที่ไดร้ับจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั” และน าหุ้นเขา้ฝากไวก้บับริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั โดยน าเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อก
หลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที่ 600 (การถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงั ผูจ้องซ้ือจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั ก าหนด) 
Issue the allotted ordinary share certificates in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer account 
for my name-account number 600. (For issuing share certificate later, warrant holder will be subject to issuing fee as determined by Thailand Securities Depository Company Limited)  

 ให้ออกหุ้นสามญัตามจ านวนที่ไดร้ับการจดัสรรไวใ้นช่ือของขา้พเจา้ และจดัส่งใบหุ้นให้ขา้พเจา้ ภายใน 15 วนั นบัจากวนัที่ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น ตามช่ือ/ที่อยูท่ี่ระบุไวข้า้งตน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน ซ่ึงขา้พเจา้ตกลงว่า ขา้พเจา้
อาจไดร้ับใบหุ้นหลงัจากที่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและอนุญาตให้ท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 Issue the allotted ordinary share certificates in my name and deliver the ordinary share certificates to me within 15 business days after the exercise date  by registered post. I also agree that I may receive the ordinary 
shares certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing and the trading of the Company’s share on the Stock Exchange of Thailand. 

 ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะซ้ือหุ้นสามัญจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการที่ไดแ้สดงไวข้้างต้นน้ี  แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ที่ไดก้รอก
รายละเอียดครบถว้นเรียบร้อยพร้อมช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นมายงับริษทัฯ ภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงใชสิ้ทธิ หรือ เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟ  ไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ให้ถือว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ช้
สิทธิการจองซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ / I hereby undertake and agree to purchase the above number of ordinary shares and agree not to revoke my shares subscription.  If I do not deliver this subscription form, which has been 
completely filled in, with  the payment to the company within the notification period or cheque / cashier cheque / draft is rejected by the bank, I shall be deem to have not intend to exercise the warrants. 

ขา้พเจา้อนุญาตและรับทราบว่า บริษทัฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ขา้พเจา้ไดใ้ห้ไว ้เพื่อการใช้สิทธิจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตวัของบริษทัฯ 
www.masterad.com/cookie_data และรับทราบว่าบริษทัฯ อาจมีความจ าเป็นในการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว เม่ือมีการร้องขอจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และ/หรือ หน่วนงานอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง เท่านั้น /  I hereby allow and acknowledge the Company will be collection and/or using I given personal data to exercise of the right to purchase the Company's ordinary shares above, 
according to the privacy policy of the Company  www.masterad.com /cookie_data and may disclose such information if inquired by The Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) and/or the Stock Exchange of 
Thailand (SET) and/or other related institution only. 

ลงช่ือ / signature.......................................................................................................ผูจ้องซ้ือหุ้นสามญั / subscriber of shares 
                                                                 (                                                                          ) 

   หลักฐานการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญ (ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย)                           เลขที่ / No..................................... 
RECEIPT OF SUBSCRIPTION FORM TO EXERCISE THE RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES (SUBSCRIBER PLEASE FILLS IN THIS SECTION) 

บริษทั มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) ไดร้ับเงินจาก (ช่ือตามแบบแสดงความจ านง) / Master Ad Public Company Limited received money from (Name of subscriber) ……..…..................................................... 

.................................................................................................................................................. เพื่อจองซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯ / For a subscription of ordinary shares of the Company  
จ านวนหุ้นสามญัที่ไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ / Number of ordinary shares received from the exercise of right......................................หุ้น/ share รวมเป็นเงิน / total amount of Baht ..........................................................บาท โดยช าระ
เป็น / The payment is made by  เงินสด / Cash       เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / Cheque / Cashier Cheque        ดร๊าฟท ์/ Draft 

เลขทีเ่ช็ค / Date ............................................... วนัที่ / Date...................................................... ธนาคาร / Bank.......................................................................................สาขา / Branch..............................................................................  

                          เจา้หนา้ที่ผูร้ับมอบอ านาจ / Authorized Officer........................................................................ วนัที่ / Date.....................................................   

 

 



 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
BROKER 

002 
บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ำกดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED   

032 
บริษัทหลกัทรพัย ์ดำโอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษัทหลกัทรพัย ์พำยจ ำกดั (มหำชน) 
PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 
บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  

038 
บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ำกดั (มหำชน)  
BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จำกดั (มหำชน)  
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 
บริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่ำ จ ำกดั (มหำชน)  
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

006 
บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ำกดั (มหำชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

050 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ำกดั  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจเีอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

051 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ำกดั  
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

052 
บริษัทหลกัทรพัย ์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ำกดั  
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

010 
บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรร์ิล ลินซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
MERRILL  LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

200 
บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์ก (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 
บริษัทหลกัทรพัย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั  
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 
บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ำกดั  
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ำกดั (มหำชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 
บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พำรเ์นอร ์จ ำกดั (มหำชน)  
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษัทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ำกดั (มหำชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 
บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน)  
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

225 
บริษัทหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 
บริษัทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ำกดั  
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนิตี ้จ ำกดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 
บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ำกดั  
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษัทหลกัทรพัย ์อินโนเวสท ์เอ็กซ ์จ ำกดั 
INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 
บริษัทหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกดั  
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษัทหลกัทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 
บริษัทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ำกดั  
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษัทหลกัทรพัย ์อำรเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทยเอ็กซส์ปริง จ ำกดั  
KRUNGTHAI XPRING SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จ ำกดั (มหำชน)  
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน)  
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 
บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน)  
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB BROKER 

236 
ธนำคำรทิสโก ้จ ำกดั (มหำชน)  
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 
บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์จ ำกดั (มหำชน)  
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษัทหลกัทรพัย ์ซิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 
ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน)  
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 
บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพำณชิย ์จเูลียส แบร ์จ ำกดั  
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 

  

CUSTODIAN 

301 
ธนำคำรซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)  
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 

329 
ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน)  
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 
ธนำคำรไทยพำณชิย ์จ ำกดั (มหำชน)  
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 
ธนำคำรฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (เพือ่ตรำสำรหนี)้  
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) (ผูร้บัฝำกทรพัยส์นิ)  
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

334 
บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์จ ำกดั (มหำชน) (คสัโตเดีย้น)  
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนำคำรฮ่องกงและเซีย่งไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั  
HE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 

336 
ธนำคำรเกยีรตินำคนิ จ ำกดั (มหำชน)  
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 
ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) (เพื่อรบัฝำกทรพัยส์ิน)  
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED -CUSTODIAN 

339 
ธนำคำรทิสโก ้จ ำกดั (เพื่อรบัฝำกทรพัยส์ิน)  
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 
ธนำคำรเจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อคำ้ตรำสำรหนี)้  
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 
ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกดั (มหำชน)  
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนำคำรดอยซแ์บงก ์เอจี สำขำกรุงเทพฯ -เพื่อรบัฝำกทรพัยส์ิน  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY 
SERVICES 

328 
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) (เพื่อลกูคำ้)  
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 


