
 

 

เลขท่ีใบจอง........................................ 
ใบจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 1,955,507,368 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอตัราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท 

วนัที่จองซือ้          15 กมุภาพนัธ์ 2564          16 กมุภาพนัธ์ 2564          17 กมุภาพันธ์ 2564          18 กมุภาพนัธ์ 2564         19 กมุภาพนัธ์ 2564 
เรียน บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุคล)...........................................................................................................................................เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เลขที่ (10หลกั) .............................................. 
 บตัรประจ าตวัประชาชน.......................................................................... หรือ   ใบต่างด้าว  หนงัสือเดินทาง   เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขที่ ………................................................................ 
ที่อยู่ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้ นที่มีสิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท (Record Date) วันที่ 25 มกรำคม 2564 จากบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(“ฐำนข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท”)  
โทรศพัท์ที่ติดต่อได้ …………….......................... สญัชาติ....……… เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี ……................................... ประเภทของการหกัภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หกัภาษี ณ ที่จ่าย  หกัภาษี ณ ที่จ่าย  
มีความประสงค์ขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ดงันี ้ 

 รำคำเสนอขำย (บำทต่อหุ้น) จ ำนวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น) จ ำนวนเงินที่ช ำระ (บำท) จ ำนวนเงินที่ช ำระ (ตัวอักษร) 
 จองซือ้ตามสิทธิทัง้จ านวน 

0.10 
   

 จองซือ้น้อยกว่าสิทธิ    
 จองซือ้เกินกว่าสิทธิ    
พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักล่าวโดย  
 เงินโอนเข้ำบัญชีธนำคำร กสิกรไทย เลขที่บัญชี  633-2-12329-5   ชื่อ “บัญชีเพื่อกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บมจ. เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น”   
 เช็ค     แคชเชียร์เช็ค     ดร๊ำฟท์      เลขที่เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์……………………….………….. ลงวนัที่………….………… ธนาคาร………………….…....…สาขา………………..….. 
โดยสั่ งจ่ำย “บัญชีเพื่อกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บมจ. เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น” ลงวันที่ไม่เกิน 17 กุมภำพันธ์ 2564 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีในเขตเดียวกัน
ภายในวนัท าการถดัไป กรณีที่ช ำระเงินด้วยเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊ำฟท์ สำมำรถท ำได้ถึงวันที่ไม่เกิน 17 กุมภำพันธ์ 2564 เท่ำนัน้ 
หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปนี ้(ผู้จองซือ้หุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้ หากไม่เลือก บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้) 
ในกรณีที่มีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์: 
 ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้ บริษัท .................................................................... 

ส ม า ชิ ก ผู้ ฝ า ก เล ข ที่ . . . . ...... . .. . .น า หุ้ น ส า มั ญ เ ข้ า ฝ า ก ไ ว้ กั บ บ ริ ษั ท  ศู น ย์ รั บ ฝ า ก ห ลั ก ท รั พ ย์  (ป ร ะ เท ศ ไท ย )  จ า กั ด  (“TSD”) เ พ่ื อ เ ข้ า บั ญ ชี ซื ้อ ข า ย ห ลั ก ท รั พ ย์ 
ชื่อ …………………………………………………………………………..……………………...........บัญชีเลขที่................................................... ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนัน้ (ชื่อผู้จองซือ้ต้องตรง
กบัชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ ในกรณีที่ระบุชื่อผู้จองซือ้ไม่ตรงกับชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือกรอกชื่อบริษัทหลกัทรัพย์และรหสัสมาชิกผู้ฝากไม่ชัดเจนหรือไม่สมัพันธ์กัน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะ
ด าเนินการออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซือ้แทน) 

ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์:  
  เข้ำบัญชี 600: ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กับ TSD โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออก

หลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า กรณีเลือกรับหลักทรัพย์เข้ำบัญชี 600 ในช่องนี ้กรุณำกรอก “เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรจองหลักทรัพย์เฉพำะผู้ที่ประสงค์น ำหลักทรัพย์ฝำก
เข้ำบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ำนัน้” และกรอกแบบฟอร์มตำมข้อก ำหนดของ FATCA เพื่อน ำส่งให้แก่ TSD มิฉะนัน้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุ้นใน
ชื่อของผู้จองซือ้แทน 

  ขอรับใบหุ้นสำมัญ: ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนที่ได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจดัส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชื่อที่อยู่ในฐานข้อมลูผู้ถือหุ้นของบริษัททางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้า
ยินดีมอบหมายให้บริษัทด าเนินการใดๆ เพ่ือให้การจดัท าใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าตามชื่อที่อยู่ในฐานข้อมลูของบริษัทภายใน 15 วันท าการนับจากวันปิดการจองซือ้หุ้น ซึ่งบริษัทจะไม่
รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจดัสรรได้ทนัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุ้น 

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญั หรือได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัไม่ครบตามจ านวนหุ้นสามญัที่จองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญั โดยไม่มีดอกเบีย้หรือการชดเชย 
ใดๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซือ้ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบไุว้ในฐานข้อมลูผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ค ำรับรองและข้อตกลงของผู้จองซือ้ 
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนนี ้หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน
และเอกสารประกอบการจองซือ้ที่ถกูต้องเรียบร้อยพร้อมช าระเงินค่าจองซือ้ มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่จองซือ้ หรือ หากเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ที่สัง่จ่ายแล้วนัน้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว  
ข้าพเจ้าได้อ่านหนงัสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศของบริษัทรวมทัง้เอกสารแนบ (รวมเรียกว่า “หนังสือแจ้งกำรจัดสรรหุ้น”) และยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารดังกล่าว 
รวมทัง้วิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้ที่ใช้บงัคบัอยู่ และที่จะได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้าอีกด้วย  
ข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมและได้รับจดัสรรการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุ้นของข้าพเจ้า เป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในการถือหุ้นดงักล่าว 
 
        ลงชื่อ ...............................................................................................................ผู้จองซือ้ 
                ( ...............................................................................................................) 

กำรลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีควำมเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซือ้หลักทรัพย์ ควรศึกษำข้อมูลอย่ำงรอบคอบ 
 

หลักฐำนกำรรับฝำกกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน ของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)   (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อควำมในส่วนนีด้้วย) 

เลขที่ใบจอง........................................ 
วนัที่จองซือ้           15 กมุภาพนัธ์ 2564          16 กมุภาพนัธ์ 2564          17 กมุภาพันธ์ 2564          18 กมุภาพนัธ์ 2564         19 กมุภาพนัธ์ 2564 
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) .......................................................................................................................................................................................... 
เพื่อจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ดงันี ้

 รำคำเสนอขำย (บำทต่อหุ้น) จ ำนวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น) จ ำนวนเงินที่ช ำระ (บำท) จ ำนวนเงินที่ช ำระ (ตัวอักษร) 
 จองซือ้ตามสิทธิทัง้จ านวน 

0.10 
   

 จองซือ้น้อยกว่าสิทธิ    
 จองซือ้เกินกว่าสิทธิ    
โดยช าระเป็น  เงนิโอนเข้าบญัชีธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บญัชี  633-2-12329-5   ชื่อ “บญัชีเพ่ือการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ บมจ. เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่”    

  เช็ค     แคชเชียร์เช็ค     ดร๊าฟท์      เลขที่เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ………………………….. ลงวนัที่………….………… ธนาคาร…………….…....…สาขา…………………….. 
โดยหากได้รับการจดัสรรหุ้นสามญั ให้ด าเนินการดงัต่อไปนี ้
 ฝากใบหุ้น ในนาม “บริษัท ศนูย์ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” สมาชิกผู้ฝากเลขที่………………………………บัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขที่……………………………………. 
 ฝากใบหุ้น ในนาม “บริษัท ศนูย์ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า 
 ออกใบหุ้น ในนามผู้จองซือ้    

เจ้าหน้าทีผู่้รับจองซือ้ ............................................................................................................. 
 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย 3 

ใบจองซือ้ 1 ใบ  
ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เท่านัน้ 



 

 

 

BROKER 
ผู้ฝำกเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝำกเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
002 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั  

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
033 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า จ ากดั 

FINANSA SECURITIES LIMITED 
004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
034 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
005 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
038 บริษัทหลกัทรัพย์ เออซีี จ ากดั (มหาชน)  

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)  

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซไีอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. 
050 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จ ากดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 
008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย พลสั จ ากดั  

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
051 บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO., LTD. 
010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
052 บริษัทหลกัทรัพย์ จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั 

ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
015 บริษัทหลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จ ากดั (มหาชน) 

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
221 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  จ ากดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
016 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  
224 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
019 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั  

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
225 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จ ากดั 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 
229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
023 

 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณชิย์ จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

026 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

244 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลกัทรัพย์  อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

029 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บริษัทหลกัทรัพย์ เคท ีซมีิโก้ จ ากดั 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB-BROKER 
236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
242 บริษัทหลกัทรัพย์ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
257 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณชิย์ จูเลียส แบร์ จ ากดั 

SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD 
  

CUSTODIAN 
301 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 
329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (เพื่อตราสารหนี)้ 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BK. BOND 
303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน  

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY  
334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 
304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LIMITED.BKK. 
336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED  
339 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 
312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้ 

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 
316 ธนาคารไอซีบีซ ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน)  

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน  

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES    
345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
324 ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 

UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลกูค้า) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 
328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
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