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เลขท่ีใบจอง (ส าหรบัเจา้หนา้ที่) ................................................ 
ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุน บริษัท มาสเตอร ์แอด จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 2,705,990,707 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้น ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
วนัท่ีจองซือ้  20 ธันวาคม 2564  21 ธันวาคม 2564  22 ธันวาคม 2564  23 ธันวาคม 2564  24 ธันวาคม 2564 

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง) 
 

ขา้พเจา้  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล ....................................................................................................... ................................... เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้                      
 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย: บตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ี .............................................................  บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญัชาติไทย: สญัชาติ ........................ ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง เลขท่ี ..................................... 
 นิติบุคคลสญัชาติไทย: เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี ........................................................................  นิติบุคคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ: สญัชาติ ........................ เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ .................................. 
ที่อยู่ใหเ้ป็นไปตามที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งบริษัทฯ ไดร้บัจากบริษัท ศนูยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้..................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................  
โทรศพัทท์ี่ติดต่อได ้...................................... โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ..................................... เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ................................................... ประเภทของการหกัภาษี ณ ที่จ่าย:  ไม่หกัภาษี ณ ที่จ่าย  หกัภาษี ณ ที่จ่าย 
มีความประสงคข์อจองซือ้และขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้(กรุณาตรวจสอบสิทธิการจองซือ้ที่ระบุไวใ้นใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หลกัทรพัย ์ซึ่งออกโดยบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) 

รายละเอียดการจองซือ้ ราคา (บาทต่อหุ้น) จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) จ านวนเงินท่ีช าระ (ตัวอักษร) 

 จองซือ้นอ้ยกว่าสิทธิ 
0.30    

 จองซือ้ตามสิทธิทัง้จ  านวน 

 จองซือ้เกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเพิ่ม) 0.30    
รวม    

พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอช าระค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุจ านวนดงักล่าว โดย 
 เงินโอน เขา้บญัชีออมทรพัย ์เลขท่ี 049-415170-6 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนวิทย ุชื่อบญัชี “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท มาสเตอร ์แอด จ ากัด (มหาชน)” 
 เชค็  แคชเชียรเ์ชค็  ดร๊าฟท ์เลขท่ีเช็ค ....................................................................... วนัท่ี .............................................. ธนาคาร ...................... ................................... สาขา ........................................................ 
โดยสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท มาสเตอร ์แอด จ ากัด (มหาชน)” ลงวนัท่ีไม่เกิน 22 ธันวาคม 2564 และสามารถเรียกเก็บเงินจากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการถดัไปเท่านัน้ 
 

ในกรณีที่จ  านวนเงินท่ีใชใ้นการช าระค่าจองซือ้ ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป โปรดระบุผูไ้ดร้บัผลประโยชนท์ี่แทจ้ริง  เพื่อผูจ้องซือ้  เพื่อบุคคลอื่นโปรดระบุ ............................................................................................................. 
หมายเหต:ุ ผูไ้ดร้บัผลประโยชนท์ี่แทจ้ริง หมายถึง บคุคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของที่แทจ้ริง หรือมีอ านาจควบคมุการท าธุรกรรมของลกูคา้ หรือบุคคลที่ลกูคา้ท าธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ชอ้  านาจควบคมุนติิบุคคล หรือผูท้ี่มีการตกลงกนัทางกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี ้(โปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้)  
กรณีท่ีมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย:์ 
 น าหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกหุ้นส าหรับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก ” และด าเนินการให้บริษัท / บริษัทหลักทรัพย์  

ชื่อบริษัท ................................................................................... สมาชิกผูฝ้ากเลขที่                         (โปรดระบุชื่อและหมายเลขสมาชิกผูฝ้ากตามที่มีรายชื่อปรากฏดา้นหลังใบจอง) น าหุน้เขา้ฝากไวก้ับบริษัท ศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์ชื่อ ....................................................................................................... บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์เลขท่ี ........................................................ ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบั
บริษัทนัน้ (ชื่อผูจ้องซือ้ตอ้งตรงกบัชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุน้ในชื่อของผูจ้องซือ้แทน) 

กรณีท่ีไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย:์ 
 น าหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยใหอ้อกหุน้ส าหรบัหุน้ท่ีไดร้บัการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ

ไทย) จ ากัด โดยเขา้บัญชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) เพื่อขา้พเจา้ (การถอนเป็นใบหุน้ในภายหลัง ผูจ้องซือ้ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ก าหนด) และผูจ้องซือ้กรุณากรอก “แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” ตามที่บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด ทัง้นี ้หากปรากฏขอ้บ่งชีว้่าผูจ้องซือ้เป็นบุคคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA ผูจ้องซือ้ยินยอมที่จะรบัการจดัสรรหุน้สามญัเป็นใบหุน้แทน 

 ออกใบหุ้นในนามของข้าพเจ้า ส าหรบัหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรร และส่งใบหุน้ใหก้ับขา้พเจา้ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวัน
สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ โดยขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบัหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและอนญุาตใหท้ าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

การคืนเงินค่าจองซือ้ (ถ้ามี) 
ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรร หรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนท่ีจองซือ้ หรือขา้พเจา้จ่ายเงินค่าจองซือ้มาเกินมลูค่าหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรร ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการคืนเงินดงัต่อไปนี ้(โปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้) 
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของข้าพเจ้า ระบุชื่อธนาคาร ................................................... สาขา ............................................... เลขท่ีบญัชี ................................................... ประเภทบญัชี  ออมทรพัย ์ กระแสรายวนั 

(พรอ้มแนบและลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งหนา้แรกของสมดุบญัชีเงินฝากธนาคาร หรือ Bank Statement ที่แสดงเลขท่ีบญัชีธนาคาร) โดยจะโอนเงินเขา้บญัชีภายใน 10 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 
 จ่ายเป็นเช็คหรือแคชเชียรเ์ช็คขีดคร่อมในนามของข้าพเจ้า โดยจัดส่งใหต้ามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วันก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้  ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 15 วันท าการ นับจากวันสิน้สุด

ระยะเวลาการจองซือ้ ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งเมื่อน าเช็คหรือแคชเชียรเ์ช็คขีดครอ่มไปเรียกเก็บเงิน 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามจ านวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซือ้หุน้เพิ่มทนุนี ้แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นและเอกสารประกอบการจอง
ซือ้ที่ถกูตอ้งเรียบรอ้ยพรอ้มช าระค่าจองซือ้ มาถึงบริษัทฯ ภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดต้ามเวลาที่ก าหนด ใหถ้ือว่าขา้พเจา้สละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้
ขา้พเจา้เขา้ใจและยอมรบัว่าหากขา้พเจา้เขา้ข่ายเป็นบุคคลที่หากไดร้บัการจัดสรรหุน้ดังกล่าวแลว้ท าใหห้รืออาจเป็นผลใหเ้ป็นการกระท าการขัดต่อกฎหมายใดๆ หรือระเบียบขอ้บังคับที่เกี่ยวขอ้งกับการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์
ภายใตก้ฎหมายไทย และ/หรือท าใหห้รืออาจเป็นผลใหบ้ริษัทฯ มีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ใหถ้ือว่าขา้พเจา้จะไม่มีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้
ขา้พเจา้ตกลงและยินยอมใหบ้ริษัทฯ ใชห้ลกัฐานและขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งกบัการแสดงตนและ/หรือการระบุตวัตนของขา้พเจา้รวมถึงขอ้มลูเกี่ยวกับผูร้บัประโยชนท์ี่แทจ้ริงของขา้พเจา้จากสถาบนัการเงิน (รวมถึงบริษัทหลกัทรพัย ์และ/หรือ 
นิติบุคคลอื่นใด) ที่ขา้พเจา้มีการท าธุรกรรมทางการเงิน ทัง้นี ้เพื่อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเกี่ยวขอ้ง 
ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศของบริษัทฯ แล้ว และยินยอมผูกพันตามเอกสารดังกล่าว รวมท้ังท่ีจะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังอีกด้วย 

   
ลงชื่อ ..........................................................................................................  ผูจ้องซือ้ 

 (........................................................................................................ )  
หมายเหตุ: การลงทุนในหลักทรัพยย่์อมมีความเส่ียง และผู้ลงทุนควรศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน 

 

หลักฐานการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มาสเตอร ์แอด จ ากัด (มหาชน) (ผู้จองซื้อ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง) 
 

วนัท่ีจองซือ้  20 ธันวาคม 2564  21 ธันวาคม 2564  22 ธันวาคม 2564  23 ธันวาคม 2564  24 ธันวาคม 2564 เลขท่ีใบจอง ................................................ 
บริษัท มาสเตอร ์แอด จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) .................................................................................................................... เพื่อจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท มาสเตอร ์แอด จ ากดั (มหาชน) รวมจ านวน 
............................................................. หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ ......................................................................... บาท 
โดยช าระเป็น  เงินโอน  เช็ค  แคชเชียรเ์ชค็  ดร๊าฟท ์เลขท่ีเช็ค ............................................................ วนัท่ี ...................................... ธนาคาร ................................................. สาขา ................................................. 
 น าหุ้นเข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยข์องตนเอง ในนามของ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี                         บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขท่ี .................................................... 
 น าหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์ในนามของ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้ 
 ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ เจา้หนา้ที่ผูร้บัมอบอ านาจ .............................................................. 

หมายเหต:ุ ผูจ้องซือ้สามารถสอบถามเลขทะเบียนผูถื้อหุน้และสิทธิการจองซือ้ หรือสอบถามขัน้ตอนการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ท่ีใหไ้ว ้ไดท้างโทรศพัท ์02-009-9999 (บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) 

 


