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ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุน บริษัท เมตะ คอรป์อเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  
การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหก้บัผูถ้ือหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ของบรษิัท จ านวน 127,513,738 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.83 บาท ในอตัราส่วนการจอง 10 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ 

วนัที่จองซือ้   14 มิถุนายน 2564   15 มิถุนายน 2564   16 มิถุนายน 2564   17 มิถุนายน 2564   18 มิถุนายน 2564 

 
 
 
ขา้พเจา้ (โปรดระบุประเภทผูจ้องซือ้หุน้)  
 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย                  เลขที่ประจ าตวัประชาชน ...............................................................     บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญัชาติไทย เลขที่ใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง......................................... 
 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย             เลขทะเบียนนิติบุคคล ..................................................................     นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ  เลขทะเบียนนิติบุคคล......................................................... 
ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล........................................................................................................................................................................................... เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เลขที่..................................................... 

บา้นเลขที่............................................ หมูท่ี.่....................................... ตรอก/ซอย ............................................................................................ ถนน ........................................................................................................................................ 
แขวง/ต าบล .............................................................................................. เขต/อ าเภอ .......... .................................................................................. จงัหวดั ....................................................................... รหสัไปรษณีย.์................................. 
โทรศพัท ์( บา้น)..........................................................................................โทรศพัทม์ือถือ..... ....................................................................................สญัชาติ....................................................................... อาชีพ............................................. 
วนั / เดือน / ปี (วนัจดทะเบียนนิติบุคคล)................................................. เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี.................................................... ประเภทการหกัภาษี ณ ที่จ่าย   ไม่หกั ณ ที่จ่าย   หกัภาษี ณ ที่จ่าย 
ขา้พเจา้เป็นผูถื้อหุน้เดิมตามทะเบียนผู้ถือหุน้ ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2564 จ านวน........................................................................ หุน้ ประสงคข์อจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ดงันี ้

รายละเอียดการจองซือ้ ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น) จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ 
(หุ้น) 

จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) จ านวนเงินเป็นตัวอักษร 

 จองซือ้นอ้ยกว่าสทิธิที่ไดร้บัจดัสรร   

0.83 
   

 จองซือ้ตามสิทธทิี่ไดร้บัจดัสรร    

 จองซือ้มากกว่าสิทธทิี่ไดร้บัจดัสรร (เฉพาะจ านวนที่จองซือ้เกิน
สิทธิ)  

   

พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอส่งเงนิค่าจองหุน้สามญัดงักล่าวโดย 
 เงินโอน   ดรา๊ฟท ์   เชค็  
เลขที่เช็ค / ดร๊าฟท.์.............................................................. วนัที่....................................................... ธนาคาร.................................................. สาขา................................................................... 
โดยสั่งจ่ายบัญชี “บริษัท เมตะ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน” 391-1-04723-2 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ โดยก าหนดการช าระเงินด้วยเช็ค/ดร๊าฟท์ สามารถท าได้ถึงวันท่ี                        
17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 ถึง 12.00 เท่าน้ัน 
กรณีทีช่  าระโดย เช็ค/ดร๊าฟท ์จะตอ้งทราบผลการเรียกเก็บไดจ้ากส านกัหกับญัชใีนกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ 

การส่งมอบหลักทรัพย ์
หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการดงัต่อไปนี้: (ผูจ้องซือ้หุน้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
 แบบไ ร้ ใบ หุ้น  น าหุ ้น เข้าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง : ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจ านวนที่ ได้รับจัดสรร ไว้ในชื่ อ  “บริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  จ ากัด  เพื่ อผู ้ฝาก ” และด าเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์
......................................................................... สมาชกิผูฝ้ากเลขที่........................................................................ น าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชีซือ้ขายหลักทรพัยซ์ึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนัน้ บญัชี
เลขที่...................................................... (ชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยต์อ้งเป็นชื่อเดียวกบัผูจ้อง มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุน้ในชื่อผูจ้องซือ้แทน)  
 น าใบหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์ ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรในนามของ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บับริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้
บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัยภ์ายหลงัผูจ้องซือ้หุน้จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมรายการละ 65 บาทไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 
 แบบรับเป็นใบหุ้น ให้ออกเป็นใบหุ้นสามัญตามจ านวนท่ีได้รับจัดสรรน้ันไว้ในช่ือข้าพเจ้า  และจดัส่งใบหุน้ใหข้า้พเจา้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลัง
จากที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและอนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
            ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุน้เพิ่มทุนจ านวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หุน้เพิ่มทุนนี ้หากขา้พเจา้ไม่ส่งมอบใบจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบรอ้ยพรอ้มช าระค่าจองซือ้หุน้เพิ่มทุนภายในก าหนด
ระยะเวลาการจองซือ้  หรือหาก เช็ค/ดร๊าฟท ์ที่สั่งจ่ายแลว้นัน้ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ใหถ้ือว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชส้ิทธิจองซือ้หุน้ ขา้พเจา้ไดอ่้านหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน และเอกสารการแจ้งสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท    
เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และยินยอมผูกพนัตามหนงัสือดงักล่าวและที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมภายหนา้อีกดว้ย 

การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้น (ถ้ามี) 
ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยห์รือไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยไ์ม่ครบตามจ านวนหลกัทรพัยท์ี่จองซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการดงัต่อไปนี ้(โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง)   
    โอนเงินเขา้บญัชีเฉพาะธนาคารพาณิชยภ์ายในประเทศ (โปรดแนบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหนา้แรกประเภทออมทรพัยเ์ท่านัน้ และชื่อบญัชีตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัชื่อผูจ้องซือ้หลกัทรพัยเ์ท่านัน้ ในกรณีที่ชื่อบญัชีมิใช่บญัชีเดียวกบัชื่อผูจ้องซือ้ จะคืน

เงินดว้ยเช็คขีดคร่อม) 
    จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้และจดัส่งตามที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2564 ของบริษัทฯ ทางไปรษณียล์งทะเบียน (การรบัเงินคืนดว้ยเช็คขีดคร่อม อาจมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งซึ่งผูจ้องซือ้ตอ้งรบัผิดชอบ 
        เมื่อน าเช็คไปเรียกเก็บเงิน)  
 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสีย่งและก่อนตัดสินใจจองซือ้หุ้นควรพิจารณาหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนอย่างรอบคอบ 
 

       ลงชื่อ................................................................................................................ผูจ้องซือ้/ กรรมการผูม้ีอ านาจ 

         (.......................................................................................................................) 
 
 
 
 

 
วนัที่จองซือ้   14 มิถุนายน 2564   15 มิถุนายน 2564   16 มิถุนายน 2564   17 มิถุนายน 2564   18 มิถุนายน 2564  เลขที่ใบจอง ........................................................... 
บริษัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจอง (ชื่อตามใบจอง)...........................................................................................................................................................เพื่อจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)                           
จ านวน........................................................................... หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.83 บาท รวมเป็นเงิน............................................................บาท 
โดยช าระเป็น    เงนิโอน   ดร๊าฟท ์   เชค็  
เลขที่เช็ค / ดร๊าฟท.์.............................................................. วนัที่....................................................... ธนาคาร.......................................................................... สาขา...................................................................โดยด าเนินการดงันี ้
 แบบไรใ้บหุน้ น าหุน้สามญัเพิ่มทนุเขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนเอง โดยออกใบหุน้ในนาม บจ.ศนูยร์บัฝากฯ       
    เลขที่สมาชิกผูฝ้าก......................................................           
    บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที่....................................... 
 น าใบหุน้เขา้ฝากบญัชีของ บจ.ศนูยร์บัฝากฯ โดยเขา้บญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขา้พเจา้      
 แบบรบัใบหุน้ ออกใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้ 
กรณีไม่ไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยห์รือไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยไ์ม่ครบตามจ านวนหลกัทรพัยท์ีจ่องซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการดงัต่อไปนี ้(โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง) 
    โอนเงินเขา้บญัชีของขา้พเจา้ ธนาคาร.....................................................................สาขา...................................................เลขที่บญัชี........................................... 
    จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้และจดัส่งตามที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2564 ของบริษัทฯ ทางไปรษณียล์งทะเบยีน 
 
        เจา้หนา้ที่ผูร้บัมอบอ านาจ ....................................................................................................  

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านลา่งน้ีด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน  

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เมตะ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความสว่นน้ีด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนและชัดเจน) 

                   ใบจองซือ้เลขท่ี................................................... 



 

BROKER

ผูฝ้ากเลขที่ ช่ือบรษัิท ผูฝ้ากเลขที่ ช่ือบรษัิท

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

002 บรษัิทหลกัทรพัยท์ิสโก ้จ  ากดั  032 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคทีบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

003 บรษัิทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป จ  ากดั  (มหาชน) 034 บรษัิทหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

004 บรษัิทหลกัทรพัย ์ดีบเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  038 บรษัิทหลกัทรพัย ์เออีซี จ  ากดั (มหาชน)

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

005 บรษัิทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ  ากดั (มหาชน) 048 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ  ากดั (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006 บรษัิทหลกัทรพัย ์ภทัร จ  ากดั  (มหาชน) 050 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั 

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 051 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน ์จ  ากดั

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

008 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ  ากดั 052 บรษัิทหลกัทรพัย ์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 

010 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมอรร์ลิ ลินช ์(ประเทศไทย) จ ากดั  200 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

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

011 บรษัิทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บรษัิทหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั

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

013 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 213 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ  ากดั

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

014 บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ  ากดั (มหาชน) 221 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์ จ  ากดั (มหาชน)

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

015 บรษัิทหลกัทรพัย ์แอพเพิล เวลธ ์จ  ากดั 224 บรษัิทหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน)

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED

016 บรษัิทหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั  (มหาชน) 225 บรษัิทหลกัทรพัยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

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

019 บรษัิทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั     229 บรษัิทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั

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

022 บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรนิีตี ้จ  ากดั 230 บรษัิทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ  ากดั

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023 บรษัิทหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ  ากดั 244 บรษัิทหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั

SCB SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026 บรษัิทหลกัทรพัยย์โูอบ ีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน)     247 บรษัิทหลกัทรพัย ์เครดิต สวสิ  (ประเทศไทย) จ ากดั

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.

027 บรษัิทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 248 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จ  ากดั

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029 บรษัิทหลกัทรพัยก์รุงศร ีจ  ากดั (มหาชน) 924 บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ  ากดั (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน)   

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

SUB-BROKER

236 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) 243 บรษัิทหลกัทรพัย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรพัย ์จ  ากดั (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)

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

CUSTODIAN

301 ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮอ่งกงและเซ่ียงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (เพ่ือตราสารหนี)้

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน 334 บรษัิทหลกัทรพัย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรพัย ์จ  ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304 ธนาคารฮอ่งกงและเซ่ียงไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ  ากดั (มหาชน)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) (เพ่ือรบัฝากทรพัยส์ิน)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส (เพ่ือคา้ตราสารหนี)้

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

316 ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรบัฝากทรพัยส์ิน 345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

328 ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลกูคา้)

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


