
 
เลขที่..................................................................... 

แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญัของ บรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) ครั้งที ่3 หรือ “WAVE-W3” 

อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบส าคัญแสดงสทิธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.15 ต่อหุ้น 

เรียน คณะกรรมการ บรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”)                                                     วนัที่ยื่นความจ านงการใชส้ิทธิ    24 มกราคม 2566       25 มกราคม 2566        26 มกราคม 2566   
                    27 มกราคม 2566       30 มกราคม 2566 

ผูถ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) (“ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ”) 
โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน 

ขา้พเจา้ (โปรดระบปุระเภทผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ) 

  บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย  เลขบตัรประชาชนเลขท่ี                                                                                         บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว  เลขท่ีใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง ................................................................                

  นิติบคุคลสญัชาติไทย  เลขทะเบียนนิติบคุคล  ......................................................................................            นิติบุคคลสญัชาตติ่างดา้ว  เลขทะเบียนนิติบคุคล ...................................................................................... 

ชื่อ   นาย   นาง    นางสาว   นิติบคุคล  ..................................................................................................................................................................................................................................................................     

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้บา้นเลขท่ี................................ หมู่ที่......................................... ตรอก/ซอย............................................. ถนน..................................................... แขวง/ต าบล...............................................................
เขต/อ าเภอ......................................................จงัหวดั.................................................. รหสัไปรษณีย.์......................................... โทรศพัท.์.......................................... โทรศพัทเ์คลื่อนที่ ..........................................................
อีเมล ์....................................................................................... สญัชาติ.................................. อาชีพ................................................ วนัเกิด / วนัจดทะเบียนนิติบคุคล (วว/ดด/ปป) (ปี ค.ศ.)..................................................... 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี..............................................................  ประเภทของการหกัภาษี ณ ที่จ่าย    ไม่หกัภาษี     หกัภาษี ณ ที่จ่าย   
มีความประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3 หรือ “WAVE-W3” ในอตัราการใชส้ิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

กรณีถือเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิ กรณีถือเป็นใบแทนส าคญัแสดงสิทธิ 
เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ เลขท่ีเอกสาร วนัท่ี เลขท่ีสมาชิก 

    
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใชส้ิทธิ (หน่วย) จ านวนหุน้สามญัท่ีไดจ้ากการขอใชส้ิทธิ (หุน้) ราคาใชส้ิทธิ (บาท/หุน้) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ (บาท) 

  0.15   
หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัของบริษัทตามที่แสดงความประสงคข์า้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการดงัต่อไปนี ้(ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้ โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก) 
ในกรณีทีม่ีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย:์ 

   ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามที่ไดร้บัจัดสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้ริษัท ......................................................................................... ..................  
สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี                           น าหุน้นัน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือบญัชีซือ้ขายหุน้เลขท่ี........................................................ ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนัน้ (ชื่อผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิตอ้งตรงกับชื่อบญัชีซือ้ขายหลักทรัพย ์มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุน้ในชื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุน้ที่ไดร้บัการจัดสรรตามการใชส้ิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในสมุดทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ) 

ในกรณีทีไ่ม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย:์ 
   ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนที่ไดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้ับ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชีของบริษัทผูอ้อก

หลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 เพ่ือขา้พเจา้ (กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี 600 ในช่องนี้ กรุณากรอก “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงคน์ า
หลักทรัพยฝ์ากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย ์(Issuer Account)” และ “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อน าส่งให้แก่บริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
(“TSD”) ทั้งนี้ในกรณีไม่จัดท าเอกสารตามที่ TSD ก าหนด หรือ มีข้อบ่งชีว้่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่น าฝากหุ้นเข้าบัญชี 600 โดยจะด าเนินการออกใบหุ้นและจัดส่งตามที่อยู่
ข้างต้นทางไปรษณียล์งทะเบียนแทน) 

   ใหอ้อกใบหุน้สามัญที่ไดร้บัจัดสรรตามการใชส้ิทธินั้นไวใ้นชื่อขา้พเจา้และจัดส่งใบหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียนให้ขา้พเจา้ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันท าการ นับจากวันครบ
ก าหนดการใชส้ิทธิแต่ละครัง้ โดยขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบัหุน้ดงักลา่วเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและอนญุาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอช าระเงินในการใชส้ิทธิดงักลา่วโดยช าระเป็น 
  เงนิโอน  เขา้บญัชีเงินฝากชื่อ “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิม่ทุน บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน)” ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขา อาคารมาลีนนท ์บัญชีกระแสรายวันเลขที ่014-3-00582-5 หรือ 
 เช็คบุคคล    แคชเชียรเ์ช็ค    ดร๊าฟท ์    เลขที่เช็ค ............................................ วนัท่ี .......................................... ธนาคาร ....................................................... สาขา ...................................................โดยสั่งจ่าย   
“บัญชีจองซือ้หุ้นเพิม่ทุน บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน)” (ในกรณีที่ช  าระค่าจองซือ้หุน้เป็น เช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์จะต้องสามารถเรียกเก็บเงนิได้จากส านักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายใน 26 มกราคม 2566)  
***ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถช าระเงินค่าการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญได้ระหว่างวันที ่24 – 27 มกราคม และ 30 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ทัง้นี ้บรษิัทขอสงวนสิทธิที่
จะงดรบัช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัดว้ยวิธีการอื่น นอกเหนือจากที่ก าหนดไวน้ี ้รวมถึงการจดัสรรหุน้ตามจ านวนเงินท่ีไดร้บัสทุธิเท่านัน้ และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย และ/
หรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึน้จากการโอนเงิน ค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึน้ หรือภาษีอื่นใด (ถา้มี) ตามบทบญัญตัิแห่งประมวลรษัฎากร หรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใชบ้งัคบัในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ*** 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะซือ้หุน้สามญัจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการที่ไดแ้สดงไวข้า้งตน้นี ้แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งแบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทท่ีได้
กรอกรายละเอียดครบถว้นเรียบรอ้ยพรอ้มใบน าฝากเงิน ซึ่งเป็นเอกสารประกอบการโอนเงินสด/เช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร/ดร๊าฟท ์มาถึงบรษิัทภายในก าหนดระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ หรือเช็ค/แคชเชียร์
เช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร/ดร๊าฟท ์ไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคารใหถื้อว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชส้ิทธิการจองซือ้หุน้  

X   ลงชื่อ ..................................................................................  ผูแ้สดงความจ านงในการใชส้ิทธิ 
                                                                                                                                                                                                         ( .................................................................................. ) 

หลักฐานการรับแบบแสดงความจ านงการใช้สทิธิของ WAVE-W3 (ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิโปรดกรอกข้อความในสว่นนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 

เลขท่ี.....................................................................                                                                                                                                                                                     วนัท่ี ..................................................................... 

ขา้พเจา้....................................................................................................................................................... ประสงคใ์ชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัของ บรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ตามใบส าคญัแสดงสิทธิจะซือ้หุน้ 
จ านวน ...................................................... หน่วย คิดเป็นจ านวนหุน้ท่ีไดร้บัจากการใชส้ิทธิ ............................................. หุน้ ในราคา 0.15 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงิน ............................................................................ บาท 
(...................................................................................................................................... บาท)   
โดยช าระเป็น   เงินโอน    เช็คบคุคล   แคชเชียรเ์ช็ค   ดร๊าฟท ์ เลขท่ีเช็ค ....................................ลงวนัท่ี ................................ ธนาคาร........................................................... สาขา ................................................. 

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการส่งมอบหุ้นดังนี ้(เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 
  ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” เลขท่ีสมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี                           บญัชีซือ้ขายหุน้เลขท่ี.................................................... 
  ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยน าเขา้บญัชีของบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขา้พเจา้ 
  ออกใบหุน้ในนามผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

เจ้าหน้าทีผู่้รับมอบอ านาจ .................................................................... 

 



 

 

BROKER 
ผู้ฝากเลขที ่

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขที ่

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
002 บรษิัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั 

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

KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บรษิัทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
034 บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
004 บรษิัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
038 บรษิัทหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
005 บรษิัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
048 บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ ากดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บรษิัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
050 บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 
007 บรษิัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
051 บรษิัทหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ากดั 

SBI THAI ONLINE CO., LTD. 
008 บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
052 บรษิัทหลกัทรพัย ์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
010 บรษิัทหลกัทรพัย ์เมอรร์ลิ ลินช ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
200 บรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
011 บรษิัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
211 บรษิัทหลกัทรพัย ์ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
013 บรษิัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
213 บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 
014 บรษิัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
221 บรษิัทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
015 บรษิัทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) 

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
224 บรษิัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
016 บรษิัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
225 บรษิัทหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
019 บรษิัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
229 บรษิัทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
022 บรษิัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จ ากดั 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 
230 บรษิัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 
023 บรษิัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 
244 บรษิัทหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
026 บรษิัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
247 บรษิัทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
027 บรษิัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
248 บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั 

KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 
029 บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
924 บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
030 บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
  

SUB BROKER 
236 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
243 บรษิัทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
242 บรษิัทหลกัทรพัย ์ซิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

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

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
257 บรษิัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จเูลียส แบร ์จ ากดั 

SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 
  

CUSTODIAN 
301 ธนาคารซิตีแ้บงก ์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 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชนั จ ากดั (เพ่ือตราสารหนี)้ 

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

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 
334 บรษิัทหลกัทรพัย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 
304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ ากดั 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. 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) (เพือรบัฝากทรพัยส์ิน) 

KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 
339 ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือรบัฝากทรพัยส์ิน) 

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

STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
340 ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพ่ือคา้ตราสารหนี)้ 

JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 
316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

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

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพือรบัฝากทรพัยส์ิน 

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

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลกูคา้) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 


