
ลงช่ือ  ……………………………………...……..   ผู้จองซื้อ 

       ( …………………………………………...…….. ) 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอ านาจ …………………………………………...….. 

 
                                 เลขที่ใบจอง …..........................………..…………… 

ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 
ควบคู่ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 3  (WAVE-W3) โดยไม่คิดมูลค่าใบส าคัญแสดงสิทธิ 
การเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 10 หุน้สามญัใหม่ 

จาํนวนไม่เกิน 7,852,617,010 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.10 บาท 
ควบคู่กับใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั (WAVE-W3) จาํนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าใบสาํคญัแสดงสิทธิ WAVE-W3 (อตัราส่วน 3 หุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคัญแสดงสิทธิ) 

วันท่ีจองซือ้          7 ตุลาคม 2565          10 ตุลาคม 2565          11 ตุลาคม 2565          12 ตุลาคม 2565          17 ตุลาคม 2565 

ข้อมูลผู้จองซื้อ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล)…………..............…….……………………………....................................................….............………….เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เลขที่ ……..…………….……............................................................................................................................................ 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย             เลขประจาํตวัประชาชน..........................................................................................   บคุคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญัชาติไทย       เลขที่ใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง.............................................................................................................................................. 
 นิติบุคคลสญัชาติไทย                     เลขทะเบียนนิติบุคคล............................................................................................   นติิบุคคลสัญชาติต่างดา้ว                  เลขทะเบียนนิติบุคคล.............................................................................................................................................................. 
ที่อยู่ใหเ้ป็นไปตามที่ปรากฏในฐานขอ้มูลผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตามทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนักาํหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) ณ วนัที่ 21 กันยายน 2565 ซึ่งบริษัทไดร้บัจากบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด (“ฐานขอ้มูลผู้ถือหุน้

ของบริษัท”) 
สญัชาติ....................................................................................... อาชีพ.............................................................................. วนั/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.)................................................................................ หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ ............................................................................................ 
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี.................................................................... ประเภทของการหกัภาษี ณ ที่จ่าย      ไม่หกัภาษี      หกัภาษี  

ชื่อกรรมการที่มีอาํนาจลงนาม (สาํหรบักรณีนิติบุคคล).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
ที่อยู่ปัจจุบนัของกรรมการที่มีอาํนาจลงนาม.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
ตามทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนักาํหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) ณ วนัที่ 21 กันยายน 2565 ขา้พเจา้มีความประสงคข์อจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนและขอใหจ้ดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดงันี ้

รายละเอียดการจองซือ้ ราคาต่อหุ้น (บาท) จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ (หุ้น) รวมเป็นเงินท้ังสิน้ (บาท) 

 จองซือ้นอ้ยกว่าสิทธิ  

0.10 

  

 จองซือ้ตามสิทธิทัง้จาํนวน    

 จองซือ้มากกว่าสิทธิจาํนวน (ระบุเฉพาะส่วนเกินสิทธิ)   

รวม / Total    
พรอ้มกันนี ้ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัดงักล่าวโดย 

 ชาํระเงินผ่านใบนาํฝากแบบ Bill Payment (ช าระเงินได้ท่ีธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาเพ่ือบัญชี “บริษัทหลักทรัพย ์ทรีนีตี ้จ ากัด เพ่ือการจองซื้อหุ้น” Service code: TNITY) 
 ชาํระเงินผ่าน QR Code    เช็คบุคคล    แคชเชียรเ์ช็ค    ดร๊าฟท ์  เลขที่.……..................................................ลงวนัที่………..............……………..... ธนาคาร….…….............................................................................. สาขา………..........................................……………………… 

โดยสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย ์ทรีนีตี ้จ ากัด เพ่ือการจองซื้อหุ้น” (กาํหนดการชาํระเงินดว้ยเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊าฟท ์จะต้องลงวันท่ีไม่เกินวันท่ี 11 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. เท่าน้ัน แต่ตอ้งหลงัจากวนัที่แบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือชีช้วนมีผลใชบ้ังคบัแลว้

เท่านัน้ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากสาํนกัหักบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัทาํการเท่านัน้) 

การส่งมอบหลักทรัพย ์

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหลักทรพัย ์ (หุน้สามญัเพิ่มทุน) ดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการดงัต่อไปนี ้ (ผูจ้องซือ้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
 ในกรณีท่ีมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย ์: ใหฝ้ากไวกั้บบริษัทสมาชิก โดยให้ออกใบหลกัทรัพยต์ามจาํนวนหลกัทรัพยท์ี่ไดร้บัการจัดสรรไวใ้นนาม “บริษัท ศูนยร์ับฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เพื่อผู้ฝาก” และดาํเนินการใหบ้ริษัท………………..………………………......................................

สมาชิกผู้ฝากเลขที่............. นาํหลกัทรพัยเ์ขา้ฝากไว้กับบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เพื่อเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพยข์า้พเจา้ช่ือบัญชี......................................................เลขที่………………………ซึ่งข้าพเจา้มีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผูจ้องซือ้ตอ้งตรงกับชื่อบญัชีซือ้ขายหลักทรพัย์
เท่านั้น ในกรณีที่ระบุชื่อผู้จองซือ้ไม่ตรงกับชื่อบัญชีซือ้ขายหลักทรพัย ์หรือระบุชือ่บริษัทหลกัทรพัย ์หรือเลขสมาชิกผูฝ้ากไม่ถูกตอ้งหรือไม่สัมพันธกั์น จะออกใบหลักทรพัยต์ามจาํนวนหลกัทรพัยท์ี่ไดร้ับการจดัสรรในนามผู้จองซือ้และจดัส่งใบหลกัทรพัยใ์หต้ามชื่อ ที่อยู่ ที่ปรากฎในฐานขอ้มลูผู้ถือหุ้นของ
บริษัททางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัปิดการจองซือ้หลักทรพัย ์ซึ่งบริษัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถขายหลักทรัพยท์ี่ไดร้บัการจดัสรรไดท้นัวนัทาํการแรกของการซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัการจดัสรร) 

 ในกรณีท่ีไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย ์ : 
           ขอรับใบหลักทรัพย:์ ให้ออกใบหลกัทรัพยต์ามจาํนวนหลกัทรัพยท์ี่ไดร้บัการจัดสรรไวใ้นนามของขา้พเจ้าและจดัส่งใบหลกัทรัพยใ์ห้ขา้พเจ้าตามชื่อ ที่อยู่ที่ปรากฎในฐานข้อมูลผู้ถือหุน้ของบริษัททางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัปิดการจองซือ้หลกัทรัพย ์โดยข้าพเจ้า
ยินดีมอบหมายใหบ้ริษัทดาํเนินการใดๆ เพื่อจดัทาํใบหลกัทรพัยต์ามที่ขา้พเจา้ไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้

           เข้าบัญชี 600 : ใหอ้อกใบหลกัทรัพยต์ามจาํนวนที่ไดร้บัการจดัสรรไว้ในชื่อของ “บริษัท ศูนยร์ับฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เพื่อผูฝ้าก” และนาํหลักทรพัยเ์ขา้ฝากไว้กับ บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด โดยนาํเขา้บญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที่ 600 
เพื่อขา้พเจา้ กรณีเลือกรบัหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชี 600 ในช่องนี ้กรุณากรอกเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรพัยเ์ฉพาะผูท้ี่ประสงค ์นาํหลักทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีผูอ้อกหลักทรพัย ์(Issuer Account) เท่านั้น และกรอกแบบฟอรม์ตามขอ้กาหนดของ FATCA เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ เพื่อนาํส่งให้แก่บริษัท 
ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จาํกัดดว้ย 

ในกรณีที่จาํนวนเงินที่จะใชใ้นการชาํระค่าจองซือ้ ตัง้แต่ 100,000 บาท ขึน้ไป หากผูไ้ดร้บัผลประโยชนท์ี่แทจ้ริง* ไม่ใช่ผูจ้องซือ้ โปรดระบุ ..........................................................................................................................................................................................................................................  
*ผู้ไดร้บัผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริง หรือมีอาํนาจควบคุมการทาํธุรกรรมของลูกคา้หรือบุคคลที่ลูกคา้ทาํธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ชอ้าํนาจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงกาํหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลกูคา้ที่เก่ียวขอ้ง 

ในกรณีจองซือ้เกินกว่าสิทธิและขา้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ หรือ ไดร้บัการจดัสรรไม่ครบถว้นตามจาํนวนที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ ขา้พเจา้ตกลงรบัเงินคืน โดยใหบ้ริษัท    ดาํเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หรือเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ โดยผูจ้องซือ้โปรดระบุขอ้มูล

ดงัต่อไปนี ้(โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง) 
          โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารประเภท ออมทรพัย ์/ กระแสรายวนั ของ ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย, ธ.กสิกรไทย, ธ.ไทยพาณิชย,์ ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.ยูโอบี, ธ.ทหารไทยธนชาต, ธ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์พรอ้มทัง้แนบและลงนามในสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร   
              บญัชีธนาคาร...................................................................................................................... เลขที่บญัช.ี................................................................................ สาขา.......................................................................................................... 

          จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้และจัดส่งตามที่อยู่ที่ปรากฎในฐานขอ้มูลผูถื้อหุน้ของบริษัททางไปรษณียล์งทะเบียน (การรบัเงินคืนดว้ยเช็คขีดคร่อมอาจมีค่าธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้งซึ่งผูจ้องซือ้ตอ้งรบัผิดชอบเมื่อนาํเช็คไปเรียกเก็บเงิน) 

ขา้พเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุ้นสามัญจาํนวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซือ้หุ้นสามญันี ้แต่หากข้าพเจา้ไม่ส่งใบจองซือ้หุน้สามัญที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบรอ้ยพรอ้มเช็คบุคคล / แคชเชียรเ์ช็ค / ดร๊าฟท ์/ ใบโอนเงิน  มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือหาก 

เช็คบุคคล / แคชเชียรเ์ช็ค / ดร๊าฟท ์ที่สั่งจ่ายแลว้นั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ใหถื้อว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัดงักล่าวและข้าพเจ้าไดอ้่านหนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและสารสนเทศของบริษัทและยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้งการจัดสรรและ
สารสนเทศดงักล่าวและที่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมในภายหนา้อีกดว้ย 
การประเมินความเส่ียงที่ยอมรบัได ้ (Suitability Test) เพื่อจองซือ้หุน้  

 1. ขา้พเจา้ไดผ่้านการทาํแบบประเมิน Suitability Test มาแลว้ และรบัทราบระดบัความเส่ียงที่ยอมรบัไดข้องข้าพเจา้ 
 2. ขา้พเจา้รบัทราบระดบัความเส่ียงของหุน้สามัญที่ขา้พเจา้จะจองซือ้ครัง้นี ้  
ทัง้นี ้หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจา้ออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซือ้หุ้นในครัง้นี ้ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงคท์ี่จะจองซือ้หุ้นสามญัในครัง้นี ้และไดล้งลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซือ้ดา้นล่าง 

โดยขา้พเจา้รบัทราบว่า การลงทุนในหุน้สามญัครัง้นีไ้ม่เหมาะสมกับระดบัความเส่ียงที่ขา้พเจา้ยอมรบัไดต้ามผลประเมิน Suitability Test 
การลงทุนในหุน้ย่อมมีความเสีย่ง ก่อนการตดัสินใจจองซือ้หลกัทรัพย์ ควรศึกษาขอ้มูลอย่างรอบคอบ 

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) (ผู้จองซื้อ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย)  

วนัที่จองซือ้           7 ตุลาคม 2565           10 ตุลาคม 2565           11 ตุลาคม 2565          12 ตุลาคม 2565            17 ตุลาคม 2565                                                                                                                                            เลขที่ใบจอง ….........................………..…………… 
บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จาํกัด ไดร้บัเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ........................................................................................................................................... 
เพื่อจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) ดงันี ้

รายละเอียดการจองซือ้ ราคาต่อหุ้น (บาท) จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ (หุ้น) รวมเป็นเงินท้ังสิน้ (บาท) 

 จองซือ้นอ้ยกว่าสิทธิ  

0.10 

  

 จองซือ้ตามสิทธิทัง้จาํนวน    

 จองซือ้มากกว่าสิทธิจาํนวน (ระบุเฉพาะส่วนเกินสิทธิ)   

รวม / Total   

โดยชาํระเป็น     ชาํระเงินผ่านใบนาํฝากแบบ Bill Payment    ชาํระเงินผ่านQR Code    เช็คบุคคล    แคชเชียรเ์ช็ค    ดร๊าฟท ์   
เลขที่เช็คบุคคล  / ดร๊าฟท ์/ แคชเชียรเ์ช็ค.……………………………………………… ลงวนัที่…………………………………….. ธนาคาร….……......………………………..............................………….. สาขา………………………………………………………………………………..……..…. 

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหลักทรพัย ์(หุน้สามัญเพิ่มทุน) ดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงให้ดาํเนินการดงัต่อไปนี  ้

 ออกใบหุน้ในนาม “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เพื่อผูฝ้าก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก…………………….………………………… บญัชีซือ้ขายหลักทรพัยเ์ลขที่ ………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

 ออกใบหุน้ในนาม “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เพื่อผูฝ้าก” และนาํหุน้เขา้บัญชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 

 ออกใบหุน้ในนามผู้จองซือ้ 

กรณีไม่ไดร้บัการจัดสรรหลกัทรพัยห์รือไดร้บัการจัดสรรหลกัทรพัยไ์ม่ครบตามจาํนวนหลกัทรพัยท์ี่จองซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการดงัต่อไปนี ้ 

 โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของขา้พเจา้ ธนาคาร............................................................................................................... สาขา.............................................................................................. เลขที่บญัชี......................................................................................... 

 จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามขา้พเจ้าและจัดส่งตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานขอ้มลูผูถื้อหุน้ของบริษัททางไปรษณียล์งทะเบียน 

 

ใบจองซือ้ 1 ใบ 
ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เท่านัน้ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 



 
BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

002 บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จาํกดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 บริษัทหลกัทรพัย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลกัทรพัย ์พาย จาํกดั (มหาชน) 
PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จาํกดั (มหาชน) 

Beyond Securities Public Company Limited 

005 บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลกัทรพัย ์เกยีรตินาคนิภทัร จาํกดั (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จาํกดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจเีอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 051 บริษัทหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จาํกดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052 บริษัทหลกัทรพัย ์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited 

010 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรร์ิล ลินช ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษัทหลกัทรพัย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์ จาํกดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC LIMITED 

015 บรษิทัหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จาํกดั (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั  (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บริษัทหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 บริษัทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จาํกดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จาํกดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จาํกดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษัทหลกัทรพัย ์อินโนเวสท ์เอกซ ์จาํกดั 
INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED 242 บริษัทหลกัทรพัย ์ซิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) 

026 บริษัทหลกัทรพัยย์ูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 244 บริษัทหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บริษัทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จาํกดั 

CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

029 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจาํกดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จาํกดั 

KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB BROKER 
243 บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 257 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณชิย ์จเูลียส แบร ์จาํกดั 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD. 

CUSTODIAN 
236 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 334 บริษัทหลกัทรพัยเ์พื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ. 
CITIBANK, N.A. 336 ธนาคารเกยีรตินาคนิภทัร จาํกดั (มหาชน) 

KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) - ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 339 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BKK 340 ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส 

JPMORGAN CHASE BANK 

305 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เพื่อการชาํระราคาหลกัทรพัย ์
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 343 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เพื่อรบัฝากทรพัยส์ิน 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 350 บริษัทหลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จาํกดั 

SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 351 บริษัทหลกัทรพัย ์เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั 

WEALTH MAGIK SECURITIES CO.,LTD 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

425 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (เพื่อลกูคา้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

320 
ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ-เพื่อรบัฝากทรพัยส์ิน 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY 
SERVICES 

  

 


