
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

          เลขท่ีใบจอง      
ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ (MACO-W2)  

ของ บริษทั มาสเตอร ์แอด จ ากดั (มหาชน) 
การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 687,782,073 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ต่อผูถ้อืหุ้นเดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ 

ในอตัราส่วน 5 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ ทีร่าคาเสนอขายหุน้ละ 2.00 บาท ควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะเขา้ซือ้หุ้นสามญั (MACO-W2)  
จ านวนไม่เกนิ 1,375,564,146 หน่วย ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ ต่อ 2 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยไม่คดิมลูค่า 

วนัท่ีจองซ้ือ      20 สิงหาคม 2561      21 สิงหาคม 2561      22 สิงหาคม 2561      23 สิงหาคม 2561      24 สิงหาคม 2561      
เรยีน  คณะกรรมการบรษิทั มาสเตอร ์แอด จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) 

ข้อมูลผูจ้องซ้ือหุ้น (โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถว้น ชดัเจน ตวับรรจง) 

ขา้พเจา้ ( นาย  นาง  นางสาว  นติบิคุคล)    เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้เลขที ่  
เลขประจ าตวัประชาชน / เลขหนงัสอืเดนิทาง / เลขทีใ่บต่างดา้ว / เลขทะเบยีนนติบิุคคล     
โทรศพัท ์  โทรศพัทม์อืถอื   
อาชพี  แหลง่ทีม่าของเงนิได ้   
ทัง้น้ี ท่ีอยู่ให้เป็นไปตามท่ีปรากฎในฐานข้อมูลผูถ้อืหุ้นเดิมของบริษทั ตามวนัก าหนดรายช่ือผูถ้อืหุ้น ณ วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 ซ่ึงบริษทัได้รบัจาก บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ขา้พเจา้มหีุน้สามญัเดมิของบรษิทัตามทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่26 กรกฎาคม 2561 จ านวน   หุน้ มสีทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุจ านวน               หุน้ 
มคีวามประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุควบใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั ดงันี้ 

รายละเอียดการจอง จ านวนหุ้นท่ีจองซ้ือ (หุ้น) ราคาจองซ้ือหุ้นละ (บาท) จ านวนเงินท่ีจองซ้ือ (บาท) 

 จองซ้ือต า่กว่าสิทธิท่ีได้รบัจดัสรร  2.00  

 จองซ้ือตามสิทธิทัง้จ  านวน  2.00  

 จองซ้ือเกินกว่าสิทธิท่ีได้รบัจดัสรร 
  (ระบุเฉพาะส่วนเกินสิทธิ) 
 
เพ่ิม) 

 2.00  

รวมจองซ้ือทัง้ส้ิน    
หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุควบใบส าคญัแสดงสทิธดิงักลา่วแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนนิการดงัต่อไปนี้ (ผูจ้องซือ้โปรดเลอืกวธิใีดวธิหีนึง่เทา่นัน้) 
 ในกรณทีีม่บีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์ : 

ใหฝ้ากใบหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ บรษิทั “ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” และด าเนนิการใหบ้รษิทั       
สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่   น าหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธเิขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) เพือ่เขา้บญัชเีลขที ่  
ซึง่ขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันัน้ (ชือ่ผูจ้องซือ้ตอ้งตรงกบัชือ่บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์ มฉิะนัน้จะด าเนนิการออกใบหุน้ในชือ่ผูจ้องซือ้แทน) 

 ในกรณทีีไ่มม่บีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์ : 
 เขา้บญัช ี600 ใหฝ้ากใบหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธติามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าฝากไวก้บั TSD โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิทัผู้

ออกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที ่600 เพือ่ขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัย์ในภายหลงั ผูจ้องซือ้หุน้จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมตามอตัราที่ TSD ก าหนด) กรณีเลอืกรบัหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธิ เขา้
บญัช ี600 ในชอ่งนี้ กรณุากรอก “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบง่ช้ีการเป็นบุคคลสหรฐัฯ” และ ในกรณีผู้จองซ้ือเป็นนิติบุคคลจะต้องกรอกเอกสารเพ่ิมเติม “แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ 
FATCA  (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพือ่น าส่งใหแ้ก่บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในกรณีทีไ่ม่จดัท าเอกสารตามที ่TSD ก าหนดจะด าเนินการออกเป็นใบหุน้สามญัและ
ใบส าคญัแสดงสทิธแิทน และจดัสง่ใหท้างไปรษณยี์ลงทะเบยีนตามชือ่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 ใหอ้อกใบหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธติามจ านวนทีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ของขา้พเจา้และจดัสง่ใบหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธใิหข้า้พเจ้าตามชือ่ทีอ่ยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มูลผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทาง
ไปรษณยี์ลงทะเบยีน โดยขา้พเจา้ยนิดมีอบหมายใหบ้รษิทัด าเนนิการใดๆ เพือ่ใหก้ารจดัท าและสง่มอบใบหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธใิหแ้กข่า้พเจา้ตามชือ่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูลผูถ้อืหุน้ของบรษิทัภายใน 15 
วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ ซึง่บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถขายหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรไดท้นัในวนัท าการแรกของการซือ้ขาย 

พรอ้มกนันี้ ขา้พเจา้ขอสง่เงนิคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่วโดยช าระเป็น  เงนิโอน      ดร๊าฟท์      แคชเชยีรเ์ชค็/เชค็ธนาคาร      เชค็บุคคล  
เลขทีเ่ชค็      วนัที ่    ธนาคาร      สาขา       
โดยสัง่จ่าย บญัช ี“บรษิทัหลกัทรพัย์ทสิโก ้จ ากดั เพือ่การจองซือ้หลกัทรพัย์” ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ประเภทบญัช ีกระแสรายวนั เลขทีบ่ญัช ี0001-114-005038-9 

ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้หรอืไดร้บัการจดัสรรหุน้ไม่ครบตามจ านวนหุน้ทีจ่องซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนนิการดงัต่อไปนี้ (โปรดเลอืกเพยีง 1 ชอ่ง กรณไีมร่ะบุถอืวา่ใหด้ าเนนิการคนืเงนิค่าจองซือ้หุน้ดว้ยเชค็) 
 โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของขา้พเจา้ ชือ่ธนาคาร สาขา เลขทีบ่ญัช ี  

(ชือ่เจา้ของบญัชจีะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกนักบัชือ่ผูจ้องซื้อและกรณุาแนบส าเนาหน้าสมดุบญัชอีอมทรพัย์หรอื ส าเนา Statement ของบญัชกีระแสรายวนัพรอ้มลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งบนหน้าทีร่ะบุชือ่เจา้ของ
บญัช)ี 

 จ่ายเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้ และจดัสง่ทางไปรษณยี์ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ขา้พเจา้ตกลงรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุตามจ านวนทีจ่องซือ้ หรอืตามจ านวนทีบ่รษิทัจดัสรรใหโ้ดยจะไมเ่ปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิการจองซือ้ ขา้พเจา้ยอมรบัวา่บรษิทัมสีทิธปิฏเิสธการจองซือ้ไมว่า่ทัง้หมดหรอื
บางสว่น โดยขา้พเจา้ยนิยอมรบัคนืเงนิคา่จองซือ้ตามรายละเอยีดและเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนและใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของ บรษิทั มาสเตอร ์แอด จ ากดั (มหาชน) รุน่ที ่2 
(MACO-W2) หากขา้พเจา้ไมส่ง่ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสทิธ ิทีไ่ดก้รอกรายละเอยีดครบถว้นและเอกสารประกอบการจองซื้อทีถู่กตอ้งเรยีบรอ้ยพรอ้มช าระคา่จองซือ้ หรอืหากเชค็บุคคล/เชค็
ธนาคาร/ดร๊าฟท ์ทีส่ ัง่จ่ายแลว้นัน้ไมผ่่านการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืวา่ขา้พเจา้สละสทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่ว 
ขา้พเจา้ไดอ้่านหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุควบใบส าคญัแสดงสทิธ ิและยนิยอมผูกพนัตามหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธดิงักลา่ว และทีจ่ะไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในภายหน้า 

         ลงชือ่            ผูจ้องซือ้ 
        (     ) 

 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ (MACO-W2) บริษทั มาสเตอร ์แอด จ ากดั (มหาชน) (ผูจ้องซ้ือ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 

เลขท่ีใบจอง     
วนัท่ีจองซ้ือ     20 สิงหาคม 2561   21 สิงหาคม 2561   22 สิงหาคม 2561   23 สิงหาคม 2561   24 สิงหาคม 2561         
บรษิทัหลกัทรพัย์ ทสิโก ้จ ากดั ไดร้บัเงนิจาก (ชือ่ตามใบจอง)    เพือ่จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน      หุน้ ในราคาหุน้ละ 2.00 บาท  
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้     บาท 
โดยช าระเป็น   เงนิโอน      ดร๊าฟท ์     แคชเชยีรเ์ชค็/เชค็ธนาคาร      เชค็บุคคล 
เลขทีเ่ชค็     ลงวนัที ่    ธนาคาร     สาขา        
 ฝากใบหุน้และใบส าคญัแสดงสทิธใินนาม “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก     บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์เลขที ่     
 ฝากใบหุน้และใบส าคญัแสดงสทิธใินนาม “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที ่600 
 ออกใบหุน้และใบส าคญัแสดงสทิธใินนามผูจ้องซือ้ และสง่มอบภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ 
  เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ                

หมายเหตุ : หากผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงทีอ่ยูท่ ีใ่หไ้ว ้โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบยีนโดยตรง และจดัส่งไปทีฝ่่ายปฏบิตักิารหลกัทรพัย ์บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
เลขที ่93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก ดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9999 

ใบจองซือ้ 1 ใบต่อ 
1 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 

การลงทุนในหุ้นมีความเส่ียง  
ผู้จองซ้ือควรอ่านหนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซ้ือหุ้น 

   “กรอกข้อความให้ครบถว้น มิฉะนัน้จะถกูตดัสิทธิการจองซ้ือ” 
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BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษทั  

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษทั  

Company Name 

002 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 
TISCO SECURITIES CO., LTD. 032 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

KTB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.  

003 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรีก่รุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PCL. 034 บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PCL.  

004 บรษิทัหลกัทรพัย์ ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 038 บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) 

AEC SECURITIES PCL. 

005 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด์ แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PCL. 048 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PCL.  

006 บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PCL. 050 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั 

ASL SECURITIES CO., LTD.  

007 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 051 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO., LTD.  

008 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเซยี พลสั จ ากดั 
ASIA PLUS SECURITIES CO., LTD. 052 บรษิทัหลกัทรพัย์ จเีอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PCL.  

010 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LTD. 200 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมย์แบงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PCL.  

011 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PCL. 211 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LTD. 

013 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PCL. 213 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท์ จ ากดั 

ASIA WEALTH SECURITIES CO., LTD.  

014 บรษิทัหลกัทรพัย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PCL. 221 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอร์ชัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PCL.  

015 บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ์ จ ากดั (มหาชน) 
APPLE WEALTH SECURITIES PCL. 224 บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ ากดั  (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PCL.  

016 บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PCL.  225 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.  

019 บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.  229 บรษิทัหลกัทรพัย์ เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LTD.  

022 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีีตี้ จ ากดั 
TRINITY SECURITIES CO., LTD. 230 บรษิทัหลกัทรพัย์ โกลเบลก็ จ ากดั 

GLOBLEX SECURITIES CO., LTD.  

023 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
SCB SECURITIES CO., LTD.  244 บรษิทัหลกัทรพัย์ แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LTD.  

026 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL.  247 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.  

027 บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PCL.  248 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคท ีซมีโิก้ จ ากดั 

KT ZMICO SECURITIES CO., LTD.  

029 บรษิทัหลกัทรพัย์ กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PCL.  924 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL.  

030 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
IV GLOBAL SECURITIES PCL.    

SUB BROKER 
236 ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 

TISCO BANK PCL. 243 บรษิทัหลกัทรพัยเ์พื่อธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PCL. 

242 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LTD. 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PCL. 
CUSTODIAN 

301 ธนาคารซติีแ้บงก ์เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK, N.A. – CUSTODY SERVICES 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

TMB BANK PCL.  

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PCL. 330 

ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮ้ แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่  จ ากดั (เพื่อตราสารหนี้) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-
BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ) 
BANGKOK BANK PCL. – CUSTODY 334 บรษิทัหลกัทรพัยเ์พื่อธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 

TSFC SECURITIES PCL. - CUSTODIAN  

304 ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮ้ แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่  จ ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.  336 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ  จ ากดั  (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PCL. 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PCL.  337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

TMB BANK PCL.                                     

308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORNBANK PCL. (CUSTODIAN)  339 ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ) 

TISCO BANK PCL.(CUSTODIAN)  

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL.  340 ธนาคารเจพมีอรแ์กน เชส (เพื่อคา้ตราสารหนี้) 

JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL. 343 ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PCL.  

320 
ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจ ีสาขากรุงเทพฯ - เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-
CUSTODY SERVICES 

345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PCL. 

328 ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PCL.  425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลกูคา้) 

KRUNG THAI BANK PCL. (FOR CUSTOMER) 
 


