
  
 

                                                                                                 เลขที�ใบจอง................................................................. 

ใบจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน บริษทั แมท็ชิ�ง แมก็ซิไมซ์ โซลชูั �น จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุน จาํนวน 137,600,899 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท 

เสนอขายต่อผูถ้อืหุน้เดมิ ในอตัรา 1 หุน้สามญัเดมิ มสีทิธซิื$อหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ได้ 0.213656 หุน้ (1:0.213656) 
 

วนัที�จองซื�อ   �  11 พฤษภาคม 2560 �  12 พฤษภาคม 2560 �  15 พฤษภาคม 2560 �  16 พฤษภาคม 2560 �  17 พฤษภาคม 2560 
ข้อมูลผูจ้องซื�อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี�ให้ครบถว้น ชดัเจน ตวับรรจง 

ขา้พเจา้ (โปรดระบุประเภทผูจ้องซื$อหุน้)  
� บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย  เลขประจําตวัประชาชน……………………………………………………….. 
� นติบิุคคลสญัชาตไิทย         เลขทะเบยีนนติบิุคคล…………………………………………………………      

� บุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว  เลขที�ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง  .................................................... 
� นติบิุคคลสญัชาตติ่างดา้ว    เลขทะเบยีนนติบิุคคล………………………………….....….………..……. 

ชื�อ   � นาย  � นาง  � นางสาว  � นติบิุคคล........................................................................................................................................................................................................................................................... 
ที�อยู่ที�สามารถตดิต่อได ้ บา้นเลขที�.................................... หมูท่ ี�.................... ตรอก/ ซอย...................................................................................... ถนน...................................................................................................  
แขวง/ตําบล........................................................................ เขต/ อําเภอ................................................................................ จงัหวดั ....................................................................รหสัไปรษณยี์ .....................................  
โทรศพัท์................................................................  โทรศพัทเ์คลื�อนที�..........................................................  อเีมล.์...................................................................................สญัชาต ิ..........................................................  
อาชพี ...................................................................... วนัเกดิ /วนัจดทะเบยีนนติบิุคคล (วว/ดด/ปป) (ค.ศ.)..................../........................./.................เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ี......................................................................  
มคีวามประสงคข์อจองซื$อและขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัของบรษิทัดงันี$   

ประเภทการจองซื$อ สทิธกิารจองซื$อ (หุน้) จํานวนหุน้ที�จองซื$อ (หุน้) ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุน้) รวมเป็นเงนิทั $งสิ$น (บาท) จํานวนเงนิ (ตวัอกัษร) 

� จองซื$อน้อยกวา่สทิธ ิ   2.00   
� จองซื$อตามสทิธทิั $งจํานวน   2.00   
� จองซื$อเกนิสทิธ ิ   2.00   
หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักลา่วแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี$:  (ผูจ้องซื$อหุน้โปรดเลอืกวธิใีดวธิหีนึ�งเทา่นั $น)  
� ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจํานวนที�ไดร้บัการจดัสรรนั $นไวใ้นชื�อ “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผูฝ้าก” และดําเนนิการใหบ้รษิทั………..……………………..……………………….……………… 

สมาชกิผูฝ้ากเลขที� ……………….. นําหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อเขา้บญัชซีื$อขายหลกัทรพัย์  เลขที� ...……………………………………………….……………..………. 
ชื�อ …………………………………………………………................……………ซึ�งขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันั $น (ชื�อผูจ้องซื$อตอ้งตรงกบัชื�อบญัชซีื$อขายหลกัทรพัย์ มฉิะนั $นจะดําเนนิการออกใบหุน้ในชื�อผูจ้องซื$อแทน)  

� ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจํานวนที�ได้รบัการจดัสรรนั $นไวใ้นชื�อ “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั” และนําหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยนําเขา้บญัชขีอง
บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที� 600 เพื�อขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัย์ในภายหลงัผูจ้องซื$อหุน้จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมตามอตัราที�บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั กาํหนด)  

� ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจํานวนที�ได้รบัจดัสรรนั $นไวใ้นชื�อของขา้พเจ้าและจดัส่งใบหุน้ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหข้า้พเจ้าตามชื�อที�อยู่ที�ปรากฏในสมุดทะเบยีน ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที� 17 
เมษายน 2560 โดยขา้พเจ้ายนิดมีอบหมายใหบ้รษิทัดําเนินการใดๆ เพื�อทาํใหก้ารจดัทาํใบหุน้และสง่มอบใบหุน้ใหแ้กข่า้พเจา้ภายใน 15 วนัทาํการ นบัจากวนัปิดการจองซื$อหุน้ 

พรอ้มกนันี$ ขา้พเจา้ขอสง่เงนิคา่จองซื$อหุน้สามญัดงักลา่วโดย  �  เงนิโอน             � แคชเชยีรเ์ชค็  �  เชค็ �  ดร๊าฟท ์              
เลขที�เชค็.………………………….......……….............. วนัที�………………………………........... ..ธนาคาร ……….………….......…………………………….………  สาขา …………………….…….……………………… 

โดยสั �งจ่าย  “บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั เพื�อจองซื�อหลกัทรพัย”์ เลขที�บญัช ี142-310057-5 ประเภทบญัชกีระแสรายวนั ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาสาทร 
ในกรณทีี�ขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนไมค่รบเตม็ตามจํานวนหุน้ที�จองซื$อ หรอืไมไ่ดร้บัการจดัสรร หรอืไดร้บัการจดัสรรไมค่รบตามจํานวนหุน้สามญัเพิ�มทนุในสว่นที�จองซื$อเกนิสทิธ ิขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทั 
ดําเนนิการคนืเงนิคา่จองซื$อหุน้สามญัเพิ�มทุนสว่นที�ไมไ่ดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบ โดยไมม่ดีอกเบี$ย และไมม่คีา่เสยีหายใดๆ  ภายใน 10 วนัทาํการนบัแต่วนัสิ$นสดุกาํหนดระยะเวลาการจองซื$อและชาํระเงนิ
คา่จองซื$อ 
� โอนเขา้บญัชธีนาคาร ……………………………………. เลขที�บญัช.ี………………............... สาขา………………….. ..ซึ�งชื�อบญัชเีป็นชื�อของขา้พเจา้  
�  จ่ายเป็นเชค็ขดีครอ่มสั �งจ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้และจดัสง่ทางไปรษณยี์ลงทะเบยีนตามที�อยู่ที�ปรากฏ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้วนัที� 17 เมษายน 2560   

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซื$อหุน้สามญัเพิ�มทุนตามจาํนวนดงักล่าวและจะไม่ยกเลกิการจองซื$อหุน้เพิ�มทุนนี$หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซื$อหุน้สามญัเพิ�มทุนที�ไดก้รอกรายละเอยีดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื$อที�ถูกตอ้งเรยีบร้อย
พรอ้มชาํระค่าจองซื$อ หรอืหากแคชเชยีรเ์ชค็/เชค็/ดร๊าฟท ์ที�ส ั �งจ่ายแลว้นั $นไม่ผ่านการเรยีกเกบ็ภายในวนัทาํการถดัไป นบัแต่วนัที�ชาํระเงนิหรอืส่งมอบ ใหถ้อืวา่ขา้พเจา้สละสทิธใินการจองซื$อหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าวโดยไม่มเีงื�อนไขและไม่สามารถ
เพกิถอนได ้ขา้พเจา้ไดศ้กึษาขอ้มลูทั $งหมดที�เกี�ยวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนในสารสนเทศการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุน และยนิยอมผกูพนัตามขอ้ตกลงและเงื�อนไขในสารสนเทศดงักล่าว และที�จะไดม้กีารแกไ้ขเพิ�มเตมิในภายหลงัอกีดว้ย 

 

การประเมนิความสามารถในการรบัความเสี�ยง (Suitability Test) 
1.  ขา้พเจา้ไดผ้่านการทาํแบบประเมนิ Suitability Test มาแลว้ และรบัทราบระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัไดข้องขา้พเจา้แลว้ 
2.  ขา้พเจา้รบัทราบระดบัความเสี�ยงของหุน้สามญัที�ขา้พเจา้จะจองซื$อ 
ทั $งนี$ หากผลการประเมนิ Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาวา่ ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกบัการจองซื$อหุน้ในครั $งนี$ ขา้พเจา้ยงัยนืยนัและประสงคท์ี�จะจองซื$อหุน้สามญัในครั $งนี$ และไดล้งลายมอืชื�อเพื�อยนืยนัในฐานะผูจ้องซื$อดา้นล่าง โดยขา้พเจา้รบัทราบ
วา่ การลงทุนในหุน้สามญัครั $งนี$ไม่เหมาะสมกบัระดบัความเสี�ยงที�ขา้พเจา้ยอมรบัได้ตามผลประเมนิ Suitability Test ดงันั $น หากเกดิความเสยีหายใดๆ จากการลงทุนในหุน้สามญันี$ต่อไปในอนาคต บรษิทัและบรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จาํกดั ไม่มี
หน้าที�ตอ้งรบัผดิชอบใดๆ ทั $งสิ$น 
บริษทัฯ และ บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั สามารถปฏิเสธการจองซื�อในกรณีที�ผู้ลงทุนทั �วไปยงัไม่มีประวติัการทาํและไม่ยินยอมทาํ  
Suitability Test หรือผู้ลงทุนรบัความเสี�ยงตาม Suitability Test ได้ตํ�ากว่าหุ้นสามญันี� และไม่ลงนามยอมรบัความเสี�ยงของหุ้นสามญันี� 

 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซื�อหุ้นสามญั บริษทั แมท็ชิ�ง แมก็ซิไมซ์ โซลูชั �น จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) (ผูจ้องซื�อ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี� ด้วย)  

วนัที�จองซื�อ  �  11 พฤษภาคม 2560 �  12 พฤษภาคม 2560 �  15 พฤษภาคม 2560  �  16 พฤษภาคม 2560 �  17 พฤษภาคม 2560    เลขที�ใบจอง............................................................................... 
บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเซยี พลสั จํากดั ไดร้บัเงนิจาก (ชื�อตามใบจอง)......................................................................................................................................................................................................................    
เพื�อจองซื$อหุน้สามญัของบรษิทั   (�  น้อยกวา่สทิธ ิ�  ตามสทิธทิั $งจํานวน  �  เกนิสทิธ)ิ จํานวน...................................หุน้ ในราคาหุ้นละ  R.SS บาท รวมเป็นเงนิ....................................................................... บาท  
โดยชาํระเป็น �  เงนิโอน � แคชเชยีรเ์ชค็  �  เชค็ �  ดร๊าฟท ์      
เลขที�เชค็........................................................................ วนัที�  ...................................................................ธนาคาร ............................................................................สาขา .................................................................... 

 โดยหากผูจ้องซื$อไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักล่าว ผูจ้องซื$อใหด้าํเนินการ : 

� ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อผูฝ้าก” เลขที�สมาชกิผูฝ้าก.......................................บญัชซีื$อขายหลกัทรพัยเ์ลขที� ............................................................................................................................. 
� ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” โดยเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที� 600 เพื�อขา้พเจา้  
� ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซื$อ และสง่มอบภายใน 15 วนัทาํการ นบัจากวนัปิดการจองซื$อหุน้  

ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน หรอืไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนไม่ครบเตม็ตามจาํนวนหุน้ที�จองซื$อ หรอืไม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจาํนวนหุน้สามญัเพิ�มทุนในส่วนที�จองซื$อเกนิสทิธ ิขา้พเจา้ตกลง
ใหบ้รษิทัดาํเนินการคนืเงนิค่าจองซื$อหุน้สามญัเพิ�มทุนส่วนที�ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบ โดยไม่มดีอกเบี$ย และไม่มค่ีาเสยีหายใดๆ ภายใน 10 วนัทาํการนบัแต่วนัสิ$นสุดกาํหนดระยะเวลาการจองซื$อและชาํระเงนิค่าจองซื$อ ดงันั $น (ผู้
จองซื$อหุน้โปรดเลอืกวธิใีดวธิหีนึ�งเท่านั $น) 

� โอนเขา้บญัชธีนาคาร ………………………………. เลขที�บญัช.ี………………............... สาขา……………………………..ซึ�งชื�อบญัชเีป็นชื�อของขา้พเจา้  
� จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสั �งจ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้และจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที�อยูท่ ี�ปรากฏ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้วนัที� 17 เมษายน 2560   

เจา้หน้าที�ผูร้บัมอบอํานาจ............................................................................................ 
หมายเหตุ :  หากผูจ้องซื$อประสงคจ์ะเปลี�ยนแปลงที�อยู่ที�ใหไ้ว ้โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบยีนโดยตรง และจดัส่งไปที�ฝ่ายปฏบิตักิารหลกัทรพัย ์บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เลขที� WX ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ Z[\[[ โทร. 0-2009-9000  

 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี�ยงผูจ้องซื�อควรศึกษาข้อมูลในสารสนเทศอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซื�อหุ้น 
 

�   

    ลงชื�อ ……………………………………………………………..…………. ผูจ้องซื$อ  
(…………………………………………………………....……………) 

Ticker: MATCH 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 2

    ลงชื�อ …………………………………………………..…………. ผูจ้องซื$อ  
(…………………………………………………....……………) 



 

ผูฝ้ากเลขที� 
Participant No. 

ชื�อบริษทั 
Company Name 

ผูฝ้ากเลขที� 
Participant No. 

ชื�อบริษทั 
Company Name 

BROKER 
002 บรษิทัหลกัทรพัย์ทสิโก ้จํากดั   

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
030 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรี� กรุ๊ป จํากดั  (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  
032 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากดั   

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
004 บรษิทัหลกัทรพัย์ ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั   

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
034 บรษิทัหลกัทรพัย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
005 บรษิทัหลกัทรพัย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
038 บรษิทัหลกัทรพัย์ เออซี ีจํากดั (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จํากดั  (มหาชน) 

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
048 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอรา่ จํากดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
007 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
050 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเอสแอล จํากดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 
008 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี พลสั จํากดั  

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
051 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 
010 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมอรร์ลิ ลนิช์ (ประเทศไทย) จํากดั  

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  
200 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)   

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. 
011 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
211 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูบเีอส (ประเทศไทย) จํากดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
013 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
213 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี เวลท ์จํากดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 
014 บรษิทัหลกัทรพัย์ โนมูระ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)  

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
224 บรษิทัหลกัทรพัย์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
015 บรษิทัหลกัทรพัย์ แอพเพลิ เวลธ์ จํากดั 

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED  
225 บรษิทัหลกัทรพัย์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั  

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
016 บรษิทัหลกัทรพัย์ธนชาต จํากดั  (มหาชน)  

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
229 บรษิทัหลกัทรพัย์ เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จํากดั  

JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
019 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคเคเทรด จํากดั 

KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED 
230 บรษิทัหลกัทรพัย์ โกลเบลก็ จํากดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 
022 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีติี$ จํากดั 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 
244 บรษิทัหลกัทรพัย์ แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
023 บรษิทัหลกัทรพัย์ไทยพาณชิย์ จํากดั 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 
247 บรษิทัหลกัทรพัย์ เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จํากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
026 บรษิทัหลกัทรพัย์ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)      

UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
248 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคท ีซมีโิก ้จํากดั 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 
027 บรษิทัหลกัทรพัย์ อารเ์อชบ ีโอเอสเค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
924 บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินนัเซยี ไซรสั จํากดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
029 บรษิทัหลกัทรพัย์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
  

SUB-BROKER 
236 ธนาคาร ทสิโก ้จํากดั (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
243 บรษิทัหลกัทรพัย์ เพื�อธุรกจิหลกัทรพัย์ จํากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
242 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซติี$คอรป์ (ประเทศไทย) จํากดั 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
245 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
CUSTODIAN 

301 ธนาคารซติี$แบงก์ เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  
CITIBANK, N.A.-CUSTODY SERVICES 

329 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณชิย์ จํากดั (มหาชน)  
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 ธนาคารฮอ่งกงและเซี�ยงไฮแ้บงกิ$งคอรป์อเรชั �น จํากดั (เพื�อตราสารหนี$) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) – ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

334 บรษิทัหลกัทรพัย์ เพื�อธุรกจิหลกัทรพัย์ จํากดั (มหาชน) (คสัโตเดี$ยน) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮอ่งกงและเซี�ยงไฮ ้แบงกิ$ง คอรป์อเรชั �น จํากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. 

336 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

339 ธนาคาร ทสิโก ้จํากดั (มหาชน) (เพื�อรบัฝากทรพัย์สนิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

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

340 ธนาคาร เจพมีอร์แกน เชส (เพื�อคา้ตราสารหนี$) 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จํากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC. 

343 ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจ ีสาขากรงุเทพฯ - เพื�อรบัฝากทรพัย์สนิ  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY 
SERVICES 

345 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

326 ธนาคาร เดอะรอยลัแบงกอ๊์อฟสกอตแลนด์ เอน็.ว.ี สาขากรงุเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH 

425 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) (เพื�อลกูคา้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

328 ธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

 


