
 
 สิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 / Enclosure 3 เลขท่ีใบจอง / Subscription No………………………………….. 

ใบจองซ้ือ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถอืหุ้นเท่าน้ัน / One Subscription Form per One Shareholder Register No. Only 
ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

                                                                      Subscription Form for Capital Increase Ordinary Share of MAX Metal Corporation Public Company Limited 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 49,583,851,118 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 5 หุ้นสามัญใหม่ (อัตราส่วน 2:5) 

Offering Capital Increase Ordinary Shares (the “Shares”) 49,583,851,118 shares with a par value of Baht 1 each at the offering price of Baht 0.05 each to existing shareholders at ratio of 2 existing shares for 5 new share 
วันจองซือ้ / Date      15 มีนาคม 2560 / 15 March 2017      16 มีนาคม 2560 / 16 March 2017      17 มีนาคม 2560 / 17 March 2017        20 มีนาคม 2560 / 20 March 2017       21 มีนาคม 2560 / 21 March 2017    

ข้อมูลผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Subscriber’s details – please fill in the completed information) 
ช่ือ/Name นาย / Mr. นาง / Mrs. นางสาว / Miss นิติบคุคล / Corporate……………………………………....................……......……..………… เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขท่ี / Shareholder’s Register No…………………………………………......... 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ……………………………....................................................................…… บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว เลขท่ีใบตา่งด้าว/หนงัสือเดินทาง...............................................................................       
       Natural Person of Thai Nationality ID Card No. Natural Person of Alien Nationality Alien Card/ Passport No.  
 นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิติบคุคล..................................................................................................................................... นิติบคุคลสญัชาติตา่งด้าว เลขทะเบียนนิติบคุคล..................................................................................................... 
       Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No. Juristic Person of Alien Nationality Alien Company Registration No. 
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดตอ่ได้ บ้านเลขท่ี / Address………………………………....…………ตรอก/ซอย/Lane/Soi…………………….............................……………   ....………ถนน/ Road…………………………....……………………………………… …………. 
แขวง/ต าบล / Sub-District………………………………………………….. เขต/อ าเภอ/ District……………………………………………. จงัหวดั/ Province………………………………………………….. รหสัไปรษณีย์/ Postal Code………....………..……… 
โทรศพัท์ / Tel. No…………………………………………………………… อีเมล์ / Email…………………………………………………………………………………… สญัชาติ / Nationality………………………………………………….……………………….  
อาชีพ / Occupation…………………………วนัเกิด/วนัจดทะเบียนนิติบคุคล (วว/ดด/ปป) (ค.ศ.)/ Date of Birth/Registration date (dd/mm/yyyy)…………/………../…………………. เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี/ Tax ID No………………………………………… 
ประเภทของการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย / Type of Withholding Tax             ไมห่กัภาษี ณ ท่ีจ่าย/ Non Withholding Tax                    หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย/  Withholding Tax   
มีความประสงค์ขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทดงันี ้/ Hereby subscribe for and request for allotment of capital increase ordinary shares of the Company as follows: 

ประเภทการจองซือ้ 
 Subscription type 

จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ (หุ้น) 
No. of shares subscribed (shares) 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) 
Amount (Baht) 

   จองซือ้น้อยกวา่สิทธิ / Subscription for less than the entitlement   
   จองซือ้ตามสิทธิทัง้จ านวน / Subscription for full entitlement   
   จองซือ้เกินสิทธิ (เฉพาะสว่นท่ีเพ่ิม) / Subscription in excess of the entitlement (only excess portion)   

รวม / Total   
หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้(ผู้จองซือ้หุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
If the share are allotted to me/us, I hereby agree and instruct the Company to proceed as follows: (Please select only one choice.) 
 แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless): น าหุ้ นเข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยการออกหุ้ นส าหรับหุ้ นท่ีได้รับการจัดสรรในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือผู้ ฝาก” และด าเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์
........................................ สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี........................(โปรดระบช่ืุอและหมายเลขสมาชิกผู้ฝากตามท่ีมีรายช่ือปรากฎด้านหลงัใบจอง) น าหุ้นเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก ซือ้ขายหลกัทรัพย์ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบั
บริษัทนัน้ บญัชีเลขท่ี.......................................... (ช่ือผู้จองซือ้ต้องตรงกบัช่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะด าเนินการน าหุ้นเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600) 
     Scripless system: Deposit share into own securities trading account by issuing shares for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors”, and have (name of 
broker)……………………………………….Participant No. ……………………………. (Please specify name and participant number from the list as shown on the back of this form) deposit the said shares with Thailand Securities Depository 
Company Limited for my/our securities trading account No. ………………………….(The subscriber’s name must correspond with securities trading account’s name, otherwise the shares will be deposited into the Issuer’s Account No. 600) 
 น าหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์: ให้ออกหุ้นส าหรับหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในนามของ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยเข้าบญัชี
ของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า ทัง้นี ้ผู้จองซือ้ต้องกรอกเอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองซือ้หุ้นเฉพาะผู้ ท่ีประสงค์จะน าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ และเอกสารตรวจสอบสถานะ FACA ให้ครบถ้วนและย่ืนพร้อมใบ
จองซือ้หุ้นฉบบันี ้(การถอนเป็นใบหุ้นในภายหลงั ผู้จองซือ้ต้องเสียคา่ธรรมเนียมตามท่ีบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด) 
     Deposit shares into the Issuer’s Account: Issue share for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors”, and deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company 
Limited under into the Issuer’s Account No. 600 for my/our name. The subscriber must fill in additional details for details for depositing shares into the Issuer’s Account and FATCA documents, and submit together with this subscription 
form. (For issuing a share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by Thailand Securities Depository Company Limited.) 
 แบบรับใบหุ้น: ให้ออกใบหุ้นส าหรับหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในนามของข้าพเจ้า และสง่ใบหุ้นให้กบัข้าพเจ้าตามช่ือและท่ีอยู่ ท่ีระบไุว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รับหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและอนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
     Scrip system: Issue a share certificate in my/our name and deliver it to me/us as per the name and address specified in the shareholder register book by register mail. I/we agree that I/we agree that I/we agree that I/we may the share 
certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand. 
พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอสง่เงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วโดย/ We enclose herewith my/our payment by     เงนิโอน / Transfer     แคชเชียร์เชค็ / Cashier’s Cheque      เชค็ / Cheque      ดร๊าฟท์ / Draft 
เลขท่ีเชค็ / Cheque No. ……………………………………..…………… วันท่ี / Date ……………………………………… ธนาคาร / Bank………………………………………………….. สาขา / Branch………………………………………………………. 

โดยสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น” ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ีบัญชี 210-302-0604  บัญชกีระแสรายวัน 
Payable to “Shares Subscription for MAX Metal Corporation Plc.” Bangkok Bank Public Company Limited, Account Number 210-302-0604 , Account Current 

ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจ านวนท่ีจองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ โดย / If I/we have not been allotted with the shares or have been allotted lower than 
subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment by 
  โอนเงนิเข้าบัญชีธนาคาร / Bank transfer to ……………………………………………………. สาขา / Branch…………………………………………………. เลขบัญชี / Account No. …………………………………………………… 
  ส่งเชค็โดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ข้างต้น / Deliver cheque by registered mail to the address above 
   มารับเชค็ด้วยตนเอง / Self cheque pickup at the Company 
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุนี ้แตห่ากข้าพเจ้าไมส่ง่ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซือ้ท่ีถกูต้องเรียบร้อย พร้อมเช็ค/
แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์/ใบโอนเงิน มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือหากเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ท่ีสัง่จ่ายแล้วไมผ่า่นการเรียกเก็บ ให้ถือวา่ข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 
I/we hereby undertake to buy the said share in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form and the supporting document for share subscription 
together with cheque/cashier’s cheque/draft/pay-in slip, or the cheque/cashier’s cheque/draft has not been honored within the subscription period. I/we may be deemed to have not exercised my/our subscription rights. 
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเส่ียง ผู้จองซ้ือควรศึกษาข้อมูลในสารสนเทศอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซ้ือหุ้น  
Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make that you have thoroughly studied all         ลงช่ือ / Signed …………………………………………………….ผู้จองซือ้ / Subscriber 
Information before deciding on the share subscription.                        (…………………………………………………….) 

หลักฐานการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน / Receipt for Subscription for Capital Increase Ordinary Shares (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย / This section must be filled by the subscriber.) 
วนัจองซือ้ / Date      15 มีนาคม 2560 / 15 March 2017      16 มีนาคม 2560 / 16 March 2017      17 มีนาคม 2560 / 17 March 2017       20 มีนาคม 2560 / 20 March 2017       21 มีนาคม 2560 / 21 March 2017    
เลขท่ีใบจอง / Subscription No. ………………………………. 
บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ช่ือผู้จองซือ้) / MAX Metal Corporation Public Company Limited received money from (name of subscriber) ………………………………………………………………………………………… 
เพ่ือจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท / For a subscription of capital increase ordinary shares of MAX Metal Corporation Public Company Limited at Baht 0.05 per share 
จ านวน / No. of shares ………………………………….หุ้ น / shares รวมเป็นเงิน / Amount ……………………………… บาท / Baht โดยช าระเป็น / made payable by       เงินโอน/Transfer      แคชเชียร์/Cashier’s Cheque  เช็ค/Cheque              
 ดร๊าฟท์/Draft      เลขท่ีเช็ค/Cheque No. ………………………. วนัท่ี/Date……………………………………ธนาคาร/Bank………………………………………สาขา/Branch……… …………………………………………. 
 น าหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตนเอง โดยออกหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” /Deposit share into own securities trading account by issuing shares in the name of “Thailand Securities Depository 
Company Limited for Depositors”, สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี/ Participant No. …………………….. บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี / Securities trading account No. ………………………….. 
 น าหุ้นเข้าฝากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี 600 / Deposit shares into the Issuer’s Account No. 600 
 แบบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็นใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ / Issue a share certificate in the name of subscriber 
ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบเตม็ตามจ านวนท่ีจองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้ หรือเงินสว่นตา่งคา่จองซือ้ตามวิธีท่ีข้าพเจ้าได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ข้างต้น / If I/we have not been allotted with the shares of 
have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess returned via the method specified in the Subscription Form above. 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอ านาจ / Authorized Officer ……………………………………………………………… 
หมายเหตุ: หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ ท่ีให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งหลักฐานไปท่ีฝ่ายปฏิบัตกิารหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2009-9999 Remark: If subscriber wishes to change the given address, please directly inform Registrar and deliver evidence to Securities Control Department, Thailand Securities Depository 
Company Limited at 93 Ratchadapisek Road, Dindang, Bangkok 10400 Tel. 0-2009-999 
S 



 
BROKER

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั
Participant No. Company Name Participant No. Company Name

002 บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้จาํกดั  030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จาํกดั (มหาชน)
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

003 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จาํกดั  (มหาชน) 032 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั  
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

004 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั  034 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

005 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 038 บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั  (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน)
PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 050 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จาํกดั 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั 051 บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จาํกดั  200 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  MAYBANK  KIM ENG 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) 224 บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED

015 บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ์ จาํกดั 225 บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED  CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.

016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จาํกดั  (มหาชน) 229 บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จาํกดั
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   

019 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั     230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จาํกดั
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จาํกดั 244 บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั
 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

023 บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ  (ประเทศไทย) จาํกดั
SCB SECURITIES CO.,LTD.  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.

026 บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั  (มหาชน)     248 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

027 บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

029 บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จาํกดั (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name
236 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 243 บริษทัหลกัทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 245 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name
301 ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (เพื่อตราสารหน้ี)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเด้ียน)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงก้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
305 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพยสิ์น)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อคา้ตราสารหน้ี)

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
320 ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพยสิ์น 345 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (เพื่อลูกคา้)

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)


