
        
                                                                                                                                                                                                                                                                              

เลขท่ีใบจอง / Subscription Form No. ……..…………..……………… 
แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของ บริษทั มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน) - (MBAX-W2) 

NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES OF MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED - (MBAX-W2) 
                                                                                                                                                                                                       วนัท่ียืน่ความจาํนงการใชสิ้ทธิ/ Date to notify the intention to exercise………………………………. 
                                                                                                                                                                                                       ทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเลขท่ี/ Warrant holder registration No. …………………………….. 
เรียน    คณะกรรมการ บริษทั มลัติแบกซ์ จาํกดั  (มหาชน) 
To       The Board of  Directors of  MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED  
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล) I/We (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person) ……………………………………………………………………………………………………..สญัชาติ / Nationality………………………...………         
ท่ีอยูเ่ลขท่ี / Address No. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code…………………..……………………โทรศพัท ์/ Telephone No………………………………………………   
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี / Tax ID No………………………………………………………………ประเภทการเสียภาษี / Type of Tax Planning      หกัภาษี / Tax to be deduced    ไม่หกัภาษี /Tax not to be deduced   
โปรดระบุประเภทผูจ้องซ้ือหุน้ พร้อมแนบสาํเนาหลกัฐานท่ีลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง   (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy)   

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย / Thai Individual       
 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว /  Alien Individual      
 นิติบุคคลสัญชาติไทย / Thai Juristic Person Entity                
 นิติบุคคลสัญชาติต่างดา้ว / Alien Juristic Person 

      

 
เลขบตัรประจาํตวัเลขท่ี / ID Card No. …………………………………………………………………………………………………………….  
ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง / เลขบตัรประจาํตวัเลขท่ี / Alien Card / Passport / ID Card No……………………………………………………..  
เลขทะเบียนบริษทั / Company Registration No. …………………………………………………………………………………………………..  
เลขทะเบียนบริษทั / เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี / Company Registration No. / Tax ID No. ………………………………………………………….        

ในฐานะผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั มลัติแบกซ์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 ขา้พเจา้มีความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัของบริษทั มลัติแบกซ์ จาํกดั (มหาชน) ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
As a holder of the Warrants to purchase the newly issued ordinary shares of Multibax Public Company Limited No. 2, I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase the ordinary shares of Multibax Public Company Limited as stated below: 
 
1. จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิ / Amount of the warrants to exercise…………………………………………………………………………………………………………………………….หน่วย / unit(s)  
2. อตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1 หุน้สามญั   ในราคาหุน้ละ 3.00 บาท หรือราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิตามท่ีกาํหนดไวใ้น

ขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ 9 การปรับสิทธิในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั                                                      
            The exercise ratio is Warrant 1 unit  :  1 Ordinary Share with the exercise price of Baht 3.00 per share or adjusted price as refer in the Terms and Conditions Clause 9 Adjustment of Rights under the Warrants.                                                                                                                                                                    
3. รวมเป็นเงินท่ีตอ้งชาํระในการจองซ้ือหุน้สามญั / Totaling of payment…………………………………………………..……บาท / Baht (.....................................................................................................................................)  

และค่าอากร / and duty stamps……………………………………บาท / Baht  (……………………………………………………………..)  
4. ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัดงักล่าว ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นโดย 
            I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only by : 
               เช็คธนาคาร / Cashier Cheque                            ดร๊าฟท ์/ Draft                            เช็คบุคคล / Cheque                เงินโอน / Cash Transfer                       
      สั่งจ่าย “บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน)” 
      Payable to “MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED” 
      เลขท่ีเช็ค / Cheque No. ................……………................. วนัท่ี / Dated ........…………………............ ธนาคาร / Bank ……......….....………….............…...........สาขา / Branch…………..….................................……………..  
5. ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัและขอรับทอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงัน้ี 

I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the less warrants, which are not exercised (if any) as follows:  
 ส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน /Amount of delivered Warrants Certificate……………………………………………………………………....…..ใบ ตามรายละเอียด ดงัน้ี / certificate(s) with the following details: 

เลขท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิ / Warrant certificate(s) No. ...................................................................……….………...……........ จาํนวน / amount .......................................................................….……..….…..หน่วย / units 
เลขท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิ / Warrant certificate(s) No. ...................................................................…...........…….………........ จาํนวน / amount .......................................................................….……..….…..หน่วย / units 
รวมจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีส่งมา / The total number of delivered warrants………………………………………………………………………………………………………………………….หน่วย / units 
จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถา้มี) / Amount of the less warrants which are not exercised (if any).............................….…….…....................................................................……….... หน่วย / units  

6. หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี (ผูจ้องซ้ือหุน้เลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
   If the ordinary shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one) 

       ใหอ้อกหุน้สามญัท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื่อผูฝ้าก” และดาํเนินการใหบ้ริษทั ................................................................…............. สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี ….…................. 
นาํหุน้นั้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื่อเขา้บญัชีซ้ือขายหุน้เลขท่ี ……………....................................... ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น 

   Issue the common shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for …………………………………..………..………….…… participant No.……………..……….,  
 to deposit those ordinary shares with Thailand Securities Depository Company Limited for the securities trading account No.…….….…………….…… that I/we have with the said Company. 
      ใหอ้อกหุน้สามญัท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั” และนาํหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั โดยนาํเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์

สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้ (การถอนเป็นใบหลกัทรัพย ์ผูจ้องซ้ือจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามท่ี บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั กาํหนด) / Issue the allotted ordinary shares 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/our name, account number 600 (For issuing of share certificate 
later, the subscriber shall be subjected to the issuing fee as determined by Thailand Securities Depository Company Limited).  

        ใหอ้อกหุน้สามญัท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นเป็นใบหุน้ในช่ือของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยนิดีท่ีจะมอบหมายใหบ้ริษทัดาํเนินการใดๆ เพื่อทาํใหก้ารจดัทาํใบหุน้สามญัและการส่งมอบใบหุน้สามญัมาใหข้า้พเจา้ภายใน 15 วนัทาํการ นบั
จากวนัท่ีใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ / Issue the ordinary share certificates in my/our name for the allotted amount of ordinary shares. I/We hereby agree to assign the Company to proceed in any manner to have the ordinary share 
certificates made and delivered to me/us within 15 business days after the exercise date.   

           ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงวา่จะซ้ือหุน้สามญัจาํนวนดงักล่าว หรือในจาํนวนท่ีท่านจดัใหแ้ละจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุน้สามญัน้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซ้ือหุน้สามญัท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อย พร้อมเช็ค /  
ดร๊าฟท ์/ แคชเชียร์เช็ค /เงินสด  มาถึงบริษทัภายในกาํหนดระยะเวลาแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ หรือเช็ค / ดร๊าฟท ์/ แคชเชียร์เช็คไม่ผา่นการชาํระเงินจากธนาคาร ใหถื้อวา่ขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชสิ้ทธิการขอซ้ือหุน้ 
      I/We, hereby, undertake to purchase the above amount of ordinary shares or any amount as allotted to me/us. I/We shall not cancel my/our subscription, If I/we do not deliver this subscription form which has been completely 
fitted in and cheque/ draft / cashier cheque / cash to the company within notification period or cheque / draft / cashier cheque be refused from that bank, I/we shall not intend to exercise the warrants. 
 
  ลงช่ือ/Signature ....…………………..…….………..............................................ผูจ้องซ้ือหุน้สามญั(Subscriber) 

                         ( )  
หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญ / Subscr iption Receipt (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย / Subscr ibers please also fill in this section) 
วนัท่ีรับใบจอง/Date ……..……………………....…….                                                              เลขท่ีใบจอง / Subscription Form No. ……..…………..………………  
บริษทั มลัติแบกซ์ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก / MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED has received the money from .......................................................………..………………….................……………..........................  
เพื่อจองซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทั มลัติแบกซ์ จาํกดั (มหาชน) / for a subscription of the ordinary shares of MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                                        
จาํนวนหุน้สามญัท่ีไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ / Amount of ordinary shares received from the exercise of the right ….………………………………..….……......…........ หุน้ / shares. 
ในราคาหุน้ละ / At the price of Baht/share..............................บาท / Baht รวมเป็นเงินท่ีชาํระ / Totaling amount of Baht...........…..……….………………..........บาท (....................................................................................................) 
 เงินโอน / Cash Transfer                เช็คธนาคาร / Cashier Cheque              ดร๊าฟท ์/ Draft                เช็คบุคคล / Cheque    เลขท่ีเช็ค / Cheque No.…………….…...................…........... วนัท่ี /Dated ………..…........................... 
ธนาคาร / Bank ..........................……………..................................... สาขา / Branch ...................................……………….……..… 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถา้มี) / Amount of the less warrants which are not exercised (if any) ……………………………………………………………………..…. หน่วย / units. 
 

                                                         เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอาํนาจ /Authorized Officer ...............................................................................…………    
(                                                                                               )   



 

BROKER

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

002 บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้จาํกดั  034 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

003 บริษทัหลกัทรัพย ์พาย จาํกดั (มหาชน) 038 บริษทัหลกัทรัพย ์บียอนด ์จาํกดั (มหาชน)

Pi Securities Public Company Limited Beyond Securities Public Company Limited

004 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั  048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน)

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

005 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 050 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จาํกดั 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

006 บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 051 บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั

Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 052 บริษทัหลกัทรัพย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited

008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั 053 บริษทัหลกัทรัพย ์ลิเบอเรเตอร์ จาํกดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED LIBERATOR SECURITIES CO.,LTD.

010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช ์(ประเทศไทย) จาํกดั  200 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

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

011 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จาํกดั

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD.

013 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 213 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.

014 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 221 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  จาํกดั (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.

015 บริษทัหลกัทรัพย ์คิงส์ฟอร์ด จาํกดั (มหาชน) 224 บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน)

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED

016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จาํกดั  (มหาชน) 225 บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.

019 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั     229 บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จาํกดั

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   

022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จาํกดั 230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จาํกดั

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023 บริษทัหลกัทรัพย ์อินโนเวสท ์เอกซ์ จาํกดั 242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั

InnovestX Securities Co., Ltd. CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)

026 บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั  (มหาชน)     244 บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

027 บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ  (ประเทศไทย) จาํกดั

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.

029 บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จาํกดั (มหาชน) 248 บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย เอก็ซ์สปริง จาํกดั

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED Krungthai XSpring Securities Company Limited

030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จาํกดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน)

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD. FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

032 บริษทัหลกัทรัพย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

236 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TMBThanachart Bank Public Company Limited

245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (เพ่ือตราสารหน้ี)

TMBThanachart Bank Public Company Limited THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

301 ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเด้ียน)

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TSFC  SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 336 ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited

303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TMBThanachart Bank Public Company Limited

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงก้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 339 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

305 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือคา้ตราสารหน้ี)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 350 บริษทัหลกัทรัพย ์สยามเวลธ์ จาํกดั

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 351 บริษทัหลกัทรัพย ์เวล็ธ์ เมจิก จาํกดั

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED WEALTH MAGIK SECURITIES CO.,LTD

320 ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น 425 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (เพ่ือลูกคา้)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

สําหรับการจองซื้อหุ้น

รายช่ือสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ 




