
 
 เลขทีใ่บจอง ……………............................. 

 

ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ควบคู่ใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 2 (WAVE-W2) โดยไม่คิดมูลค่าใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1.50 หุน้สามญัใหม่ 

จาํนวนไม่เกิน 701,927,387 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.70 บาท 

ควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั (WAVE-W2) จาํนวนไม่เกิน 350,963,694 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่าใบสาํคญัแสดงสิทธิ WAVE-W2 

(อตัราส่วน 2 หุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ) 

วนัที่จองซือ้   วนัที่  14 ตลุาคม 2563    15 ตลุาคม 2563    16 ตลุาคม 2563     19 ตลุาคม 2563    20 ตลุาคม 2563    

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

เรียน    คณะกรรมการบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)(“บริษัทฯ”) และ/หรือ บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“อารเ์อชบี”) ซึ่งเป็นตวัแทนของบริษัทฯ 

ขา้พเจา้      นาย   นาง    นางสาว    นิติบคุคล ชื่อ …………………………...………............................................................................................................................................................ 

 บตัรประจาํตวัประชาชนเลขที ่                                                                                                หรือ   ใบต่างดา้ว    หนงัสือเดินทาง   เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขที.่........................................... 

ที่อยู่ใหเ้ป็นไปตามที่ปรากฏในฐานขอ้มลูผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตามทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนักาํหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ (Record Date) ณ วนัที่ 8 กนัยายน 2563 

ซึ่งบริษัทไดร้บัจากบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“ฐานขอ้มลูผูถื้อหุน้ของบริษัท”) 

โทรศพัทท์ี่ติดต่อได.้.................................... สญัชาติ ................................. เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี.............................. ประเภทของการหกัภาษี ณ ที่จ่าย   ไม่หกัภาษี ณ ที่จ่าย       หกัภาษี ณ ที่จ่าย 

ชื่อกรรมการที่มีอาํนาจลงนาม (สาํหรบักรณีนิติบคุคล) ............................................................................................................................................................................................................................ 

ที่อยู่ปัจจบุนัของกรรมการที่มีอาํนาจลงนาม............................................................................................................................................................................................................................................ 

ตามทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วันกาํหนดรายชื่อผูมี้สิทธิในการจองซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (Record Date) ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 ขา้พเจา้มีความประสงคข์อจองซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุน และ

ขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ดงันี ้
รายละเอียดการจองซือ้ ราคาต่อหุ้น (บาท) จาํนวนหุ้นท่ีจองซือ้ (หุ้น) รวมเป็นเงินท้ังสิน้ (บาท) 

 จองซือ้นอ้ยกว่าสิทธิ 

0.70 

  
 จองซือ้ตามสิทธิทัง้จาํนวน   
 จองซือ้เกินกว่าสิทธิ (ระบเุฉพาะส่วนเกินสทิธิ)   

รวม   

พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัดงักล่าวโดยชาํระแบบ Bill Payment ผ่านเคานเ์ตอรธ์นาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) เข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกัด 
(มหาชน) เพ่ือการจองซือ้หลักทรัพย”์ เลขท่ีบัญชี 118-5-31673-2  ตามรายละเอียดดงันี ้

  เงินโอน    เช็ค     แค็ชเชียรเ์ช็ค    ดร๊าฟท ์  เลขที่เช็ค ………………………...........วนัที่ ……………………...……. ธนาคาร........................................... สาขา............................................. 

(โดย เช็ค / แค็ชเชียรเ์ช็ค / ดร๊าฟท ์ จะตอ้งลงวันที่ไม่เกินวันที่ 16 ตุลาคม 2563 และจะตอ้งสามารถทราบผลการเรียกเก็บเงินไดจ้ากสาํนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลารบัจองซือ้หุน้
เท่านั้น) โดยสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เพ่ือการจองซือ้หลักทรัพย”์ (กําหนดการชําระเงินด้วยเช็ค/แค็ชเชียรเ์ช็ค /ดร๊าฟ ต้องชําระโดยใช้ใบฝากผ่าน 
Bill payment ภายในเวลาก่อนปิดรับเคลยีร่ิงเช็คของวันท่ี 16 ตุลาคม 2563 เท่าน้ัน)  
 
เมื่อขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว ในการส่งมอบหุน้ ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินการดงัต่อไปนี ้(โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่งเท่านัน้) 
 ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจาํนวนที่ไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ“บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” (TSD) และดาํเนินการใหบ้ริษัท .................................................. สมาชิกผู้

ฝากเลขที่  นาํหุน้เขา้ฝากไวก้ับ TSD เพ่ือเขา้บัญชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์เลขที่...................................................ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อบัญชีซือ้ขายหลกัทรพัยต์อ้งตรงกับผูจ้องซือ้ 
มิฉะนัน้จะดาํเนินการออกใบหุน้สามญัในชื่อของผูจ้องซือ้แทน) 

 ใหฝ้ากใบหุน้สามัญตามจาํนวนที่ไดร้บัการจัดสรรนั้นไวใ้นชื่อ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด” (TSD) และนาํหุน้เขา้ฝากไวก้ับ TSD โดยนาํเขา้บัญชีของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 
สมาชิกเลขที่ 600 เพ่ือขา้พเจา้ กรุณากรอก “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ี่ประสงคน์าํหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บัญชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account)เท่านั้น” เพ่ือนาํส่งให ้
TSD ในกรณีไม่จดัทาํเอกสารตามที่ TSD กาํหนดจะดาํเนินการออกเป็นใบหุน้แทน (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัยใ์นภายหลงั ผูจ้องซือ้หุน้จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราที่ TSD กาํหนด) “บริษัทฯขอ
สงวนสทิธิไม่นาํฝากหลกัทรพัย์เขา้บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย์ หากมีขอ้บ่งชีว้่าท่านอาจเป็นบคุคลสหรฐัฯ และจะออกเป็นใบหลกัทรพัย์แทน” 

 ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจาํนวนที่ไดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจา้ และจดัส่งใบหุน้ใหข้า้พเจา้ตามชื่อที่อยู่ในฐานทะเบียนรายชื่อผูถื้อหุน้สามัญของบริษัทฯ ทางไปรษณียล์งทะเบียนโดยขา้พเจ้ายินดี
มอบหมายใหบ้ริษัทฯดาํเนินการใดๆ เพ่ือใหก้ารจดัทาํใบหุน้และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนั นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ซึ่งบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถขายหุน้ได้
ทนัวนัทาํการแรกของการซือ้ขาย 

ในกรณีที่จาํนวนเงินที่จะใชใ้นการชาํระค่าจองซือ้ ตัง้แต่ 100,000 บาท ขึน้ไป หากผูไ้ดร้บัผลประโยชนท์ี่แทจ้ริง* ไม่ใช่ผูจ้องซือ้ โปรดระบ ุ....................................................................................................... 
*ผูไ้ดร้บัผลประโยชนท์ี่แทจ้ริง   หมายถึง   บคุคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของที่แทจ้ริง หรือมีอาํนาจควบคมุการทาํธุรกรรมของลกูคา้  หรือบคุคลที่ลกูคา้ทาํธุรกรรมแทน รวมถึงบคุคลผูใ้ชอ้าํนาจควบคมุนิติบคุคลหรือ
ผูท้ี่มีการตกลงกนัทางกฎหมาย  ตามกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลกูคา้ที่เก่ียวขอ้ง 

ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบถว้นตามจาํนวนหุน้ที่จองซือ้ หรือชาํระเงินเกินกว่าหลกัทรพัยท์ี่จองซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการคืนเงินส่วนต่างที่ไม่ไดร้บัการจดัสรร โดยไม่มี
ดอกเบีย้ และไม่มีค่าเสียหายใดๆ ดงัต่อไปนี ้
กรณีเป็นลกูคา้ของบริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โอนเงินผ่านระบบอตัโนมตั ิ(ATS)เขา้บญัชีขา้พเจา้ตามฐานขอ้มลูที่ไดแ้จง้ไวก้บับริษัทฯ  
กรณีไม่ไดเ้ป็นลูกคา้ของบริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจา่ยขา้พเจา้ และจัดส่งตามชื่อที่อยู่ที่ปรากฏตามทะเบียนผูถื้อหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน 
ภายใน 10 วนัทาํการนบัแต่วนัสิน้สดุการจองซือ้ (การรบัเงินคืนดว้ยเช็คขีดครอ่ม อาจมีค่าธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้งซึ่งผูจ้องตอ้งรบัผิดชอบ เมื่อนาํเช็คไปเรียกเก็บเงิน) 
ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุนจาํนวนดงักล่าว หรือในจาํนวนที่ท่านจัดใหแ้ละจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทนุนี ้แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุนนี ้ที่ไดก้รอก
รายละเอียดครบถว้น และเอกสารประกอบการจองซือ้ที่ถูกตอ้งเรียบรอ้ย พรอ้มชาํระเงินค่าจองซือ้มาถึงบริษัทฯ ภายในกาํหนดระยะเวลาการจองซือ้ หรือหากเช็ค/ดร๊าฟท/์แคชเชียรเ์ช็ค ที่สั่งจ่ายแลว้นัน้ไม่ผ่าน
การชาํระเงินจากธนาคารใหถื้อว่าขา้พเจา้สละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุนี ้ดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดอ้่านหนังสือแจง้การจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ และสารสนเทศของบริษัทฯ และยินยอมผูกพันตาม
หนงัสือแจง้การจดัสรรและสารสนเทศดงักล่าวและที่ไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในภายหนา้อีกดว้ย 

ลงชื่อ.....…......…................................................................. ผูจ้องซือ้หุน้ 
          ( .....…......….......................................................... ) 

การลงทนุในหลกัทรพัยย่์อมมีความเสี่ยง และก่อนตดัสินใจจองซือ้หลกัทรพัย ์ควรศึกษาขอ้มลูอย่างรอบคอบ   “กรุณากรอกขอ้ความใหค้รบถว้น มิฉะนัน้อาจถกูตดัสิทธิการจองซือ้”          

หลักฐานการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 

วนัที่จองซือ้    วนัที่  14 ตลุาคม 2563    15 ตลุาคม 2563    16 ตลุาคม 2563     19 ตลุาคม 2563    20 ตลุาคม 2563                               ใบจองซือ้เลขที…่………….................................... 

บริษัทฯ หรือ อารเ์อชบี ไดร้บัเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ......................…………….............เพ่ือจองซือ้หุน้เพ่ิมทนุของ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์ควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั (WAVE-W2) 
รวมจาํนวน .............................................. หุน้ ในราคาหุน้ละ  0.70  บาท รวมเป็นเงิน ...............................................................บาท  

โดยชาํระแบบ Bill Payment ผ่านเคานเ์ตอร ์BBL ดว้ย เงินโอนเขา้บญัชี    เช็คบคุคล  แคชเชียรเ์ช็ค ดร๊าฟท ์ เลขที่เช็ค .............................วนัที่ ……...................ธนาคาร/สาขา............................ 
ออกใบหุน้ในนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” สมาชิกผูฝ้ากเลขที ่                               บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์เลขที่................................... 

ออกใบหุน้ในนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” โดยเขา้บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 เพ่ือผูจ้องซือ้  

ออกใบหุน้ ในนามผูจ้องซือ้ ภายใน 15 วนั นบัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ (เฉพาะใบหุน้เท่านัน้) 
กรณีไม่ไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัย ์หรือไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยไ์ม่ครบตามจาํนวนหลกัทรพัยท์ี่จองซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการดงัต่อไปนี ้ 
กรณีเป็นลกูคา้ของบริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โอนเงินผ่านระบบอตัโนมตั ิ(ATS)เขา้บญัชขีา้พเจา้ตามฐานขอ้มลูที่ไดแ้จง้ไวก้บับริษัทฯ  
กรณีไม่ไดเ้ป็นลูกคา้ของบริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจา่ยขา้พเจา้ และจัดส่งตามชื่อที่อยู่ที่ปรากฏตามทะเบียนผูถื้อหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน 
ภายใน 10 วนัทาํการนบัแต่วนัสิน้สดุการจองซือ้ (การรบัเงินคืนดว้ยเช็คขีดครอ่ม อาจมีค่าธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้งซึ่งผูจ้องตอ้งรบัผิดชอบ เมื่อนาํเช็คไปเรียกเก็บเงิน) 

เจา้หนา้ทีผู่ร้บัเอกสารการจอง ......................................................................... 

** ตวัแทนรบัจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ งดรบัการย่ืนเอกสารการจองซือ้ทางไปรษณีย ์และหา้มย่ืน/ฝากเอกสารการจองซือ้ไวก้บัธนาคารที่ทา่นชาํระเงินโดยเด็ดขาด **  

ใบจองซือ้ 1 ใบ 

ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เท่านัน้ 

สิ่งท่ีมาส่งมาด้วย 2 

 



 
BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

002 บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จาํกดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP 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 ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จาํกดั (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จาํกดั 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

051 บริษัทหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จาํกดั 
SBI THAI ONLINE CO., LTD. 

008 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จาํกดั 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

052 บริษัทหลกัทรพัย ์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกดั 
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

200 บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

211 บริษัทหลกัทรพัย ์ยบีูเอส (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 COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลกัทรพัย ์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 ์โกลเบล็ก จาํกดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 บริษัทหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

247 บริษัทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

248 บริษัทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

 
 

SUB BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธรุกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลกัทรพัย ์ซิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร ์จาํกดั 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 

  

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 

329 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชนั จาํกดั (เพื่อตราสารหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

334 บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK 

336 ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

337 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) (เพอืรบัฝากทรพัยสิ์น) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

339 ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

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

340 ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อคา้ตราสารหนี)้ 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

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

343 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจ ีสาขากรุงเทพฯ - เพือรบัฝากทรพัยสิ์น 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY 
SERVICES 

345 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

 


