
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  เลขท่ีใบจอง............................................................................... 
การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุ 4,000,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.15 บาท 

เสนอขายตอ่ผูถ้อืหุน้เดมิ ในอตัราสว่น 1.66750004375 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทนุ 

วนัทีจ่องซือ้  8 ต.ค. 2563  9 ต.ค. 2563  12 ต.ค. 2563  14 ต.ค. 2563  15 ต.ค. 2563 

เรียน  คณะกรรมการบริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นตวัแทนรบัจองซ้ือหุ้นของบริษทั 
ข้อมูลผูจ้องซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถว้น ชดัเจน ตวับรรจง  

ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว, นิตบุิคคล) …………………….………………………………………   เลขประจ าตวัประชาชน/เลขทีใ่บต่างดา้ว/เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง/เลขทะเบยีนนิตบุิคคล…………………………….………………………………………….… 
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้เลขที ่ …………………………………………………………………………………………………….    บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย  บุคคลธรรมดาทีม่ใิชส่ญัชาตไิทย  นิตบุิคคลสญัชาตไิทย  นติบุิคคลทีม่ใิชส่ญัชาตไิทย     
ทัง้น้ี ท่ีอยู่ของผู้จองซ้ือให้เป็นไปตามท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ถือหุ้นของบริษทั ตามวนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 ส.ค. 2563 ซ่ึงบริษทัได้รบัจาก บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) 
หมายเลขโทรศพัท ์……………….......….……………………………………………………………………..…หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื …………………………………………………………………………………………………………….…………….………......….… 
ท่านเป็นบุคคลที่มสีถานภาพทางการเมือง* หรอืไม่   ไม่เป็น   เป็น (โปรดระบุต าแหน่งทางการเมือง) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....… 
* บุคคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืง หมายถงึ บุคคลทีด่ ารงต าแหน่งทางการเมอืงระดบัสงู หรอื เคยด ารงต าแหน่งทางการเมอืงและพน้จากต าแหน่งเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 1 ปี หรอื ยงัคงมบีทบาทเกีย่วขอ้งกบัต าแหน่งดงักล่าวแมพ้น้จากต าแหน่งมาแลว้เกนิ 1 ปีกต็าม หรอื บุคคล
ทีด่ ารงต าแหน่งระดบัสงู และมอี านาจหน้าทีส่ าคญัในฝ่ายนิตบิญัญตั ิฝ่ายบรหิาร หรอืฝ่ายตุลาการ หรอื บุคคลทีด่ ารงต าแหน่งระดบัสงูและมหีน้าทีบ่รหิารราชการส่วนกลาง ราชการส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอืน่ของรฐั หรอื บุคคลทีด่ ารงต าแหน่งระดบัสงู และมี
อ านาจบงัคบับญัชาในระดบัสงูของฝ่ายทหาร ฝ่ายต ารวจ หรอื บุคคลทีด่ ารงต าแหน่งระดบัสงูหรอืกรรมการในองคก์รตามรฐัธรรมนูญ หรอื บุคคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืงของต่างประเทศ และขององคก์ารระหว่างประเทศ หรอื เป็นสมาชกิในครอบครวั ไดแ้ก่ บดิา มารดา คู่
สมรส  บุตร และผูร้่วมงานใกลช้ดิ 
แหล่งท่ีมาของรายได้จากต่างประเทศ      ไม่ม ี ม ี(โปรดระบุชื่อประเทศ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
แหล่งท่ีมาของเงินท่ีใช้ในการจองซ้ือ       บุคคลธรรมดา :  เงนิเดอืน  ธรุกจิส่วนตวั  เงนิออม  รายไดจ้ากการลงทุน  มรดก  อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………............... 
(สามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)                 นิตบุิคคล      :  เงนิจากการด าเนินธุรกจิ  อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อจองซือ้และขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทั ดงันี้  

รายละเอียดการจอง (โปรดระบุให้ชดัเจน) จ านวนหุ้นท่ีจองซ้ือ (หุ้น) ราคาเสนอขาย (บาท) จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) จ านวนเงินท่ีช าระ (ตวัอกัษร) 
 จองซือ้ตามสทิธทิ ัง้จ านวน  

 จองซือ้น้อยกวา่สทิธ ิ 
 

0.15 

  

 จองซือ้เกนิกวา่สทิธ ิ(เฉพาะจ านวนทีจ่องเกนิสทิธ)ิ    

รวมจองซือ้ทัง้สิน้     

ทัง้น้ี หากข้าพเจ้าได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษทัด าเนินการดงัต่อไปน้ี:  (ผู้จองซ้ือหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้) 
ในกรณีท่ีมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย ์ 
 เข้าบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย์: ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนที่ได้รบัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บรษิทั……………………...…………………………………………………… 

สมาชิกผู้ฝากเลขที่…………………………………………………………………………… น าหุ้นสามัญเข้าฝากไว้กับ TSD เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า  เลขที่บัญชี…………….…………………………...………………………….......
ชื่อ……………………………………………….…………………………………………...………ซึง่ขา้พเจา้มอียูก่บับรษิทันัน้  (ชื่อผูจ้องซือ้ตอ้งตรงกบัชื่อบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์มฉิะนัน้จะด าเนินการออกเป็นใบหุน้สามญัในชื่อของผูจ้องซื้อแทน ภายใน 15 วนั
ท าการนบัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาจองซือ้ (บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถขายหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรได้ทนัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุน้)) 

ในกรณีท่ีไม่มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย ์ 
 เข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย:์ ให้ฝากหุ้นสามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุ้นเขา้ฝากไวก้บั TSD โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิทัผู้ออกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที่ 600 (Issuer Account) เพื่อ

ขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหุน้สามญัในภายหลงั ผูจ้องซือ้หุน้จะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามที ่TSD ก าหนด) กรณีเลือกรบัหุ้นสามญัโดยวิธีน้ีกรณุากรอกข้อมลูและลงนามในเอกสารเพ่ิมเติมส าหรบัการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act 
(“FATCA”) ตามท่ี TSD ก าหนดดงัน้ี 1) แบบสอบถามเพ่ือหาข้อบ่งช้ีการเป็นบคุคลสหรฐัฯ (บคุคลและนิติบคุคล) 2) แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) (เฉพาะนิติบคุคล) ทัง้นี้ ในกรณีไม่จดัท าเอกสารตามที ่TSD ก าหนด 
หรอืมขีอ้บ่งชีว้่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมรกินั บรษิทัขอสงวนสทิธไิม่น าฝากหุน้เขา้บญัช ีบรษิทัผู้ออกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 (Issuer Account)  โดยจะด าเนินการออกเป็นใบหุน้แทน และจะจดัส่งใบหุน้ทางไปรษณีย ์ตามรายละเอยีดในฐานขอ้มูลสมุดทะเบยีน
รายชื่อผูถ้อืหุน้ทีป่รากฏ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (บรษิทั จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้สามญัไม่สามารถขายหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรร) 

 ขอรบัใบหุ้นสามญั: ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจา้ และจดัส่งใบหุน้สามญัใหข้า้พเจา้ตามชื่อทีอ่ยูท่ ีร่ะบุขา้งตน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีน โดยขา้พเจา้ยนิดมีอบหมายใหบ้รษิทัด าเนินการใดๆ เพื่อท าใหก้ารจดัท าใบ
หุน้สามญัและส่งมอบใบหุน้สามญัใหแ้ก่ขา้พเจา้ไดภ้ายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาจองซือ้ (บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถขายหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุน้) 

พร้อมกนัน้ี ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวโดยโอนผ่าน Bill Payment ในรปูแบบดงัน้ี  
 โอนดว้ยเงนิสด เขา้บญัช ี“บรษิทั หลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุน้” ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
   โอนดว้ย  เชค็บุคคล  เชค็ธนาคาร  ดร๊าฟท ์โดยสัง่จ่าย “บรษิทั หลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุน้” (การน าฝากเชค็ เชค็ธนาคาร และดร๊าฟทต์อ้งน าฝากภายในวนัและเวลาท าการของธนาคารระหว่างวนัที ่8 - 12 ต.ค. 2563 เท่านัน้) 
เลขทีเ่ชค็  ………………………………………………………  วนัที ่……………………………………  ธนาคาร ………………………………............................……  สาขา ……………..................................................………….……………….……… 

ในกรณีที่จ านวนเงินที่ใช้ในการช าระค่าจองซื้อตัง้แต่ 100,000 บาทขึ้นไป หากผู้ได้รบัผลประโยชน์ที่แท้จริง มิใช่ผู้จองซื้อ โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………….................................. 
“ผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ หมายถงึ บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของทีแ่ทจ้รงิหรอืมอี านาจควบคุมการท าธุรกรรมของลกูคา้ หรอืบุคคลทีล่กูคา้ท าธุรกรรมแทน รวมถงึบุคคลผูใ้ชอ้ านาจควบคุมนิตบุิคคลหรือผูท้ ีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง” 

ทัง้นี้ ในกรณีทีข่า้พเจา้จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกวา่สทิธ ิแต่ไดร้บัการจดัสรรน้อยกวา่จ านวนทีจ่องซือ้ ขอใหบ้รษิทัด าเนินการโอนเงนิส่วนทีช่ าระไวเ้กนิโดยไม่มดีอกเบีย้หรอืการชดเชยใดๆ เขา้บญัช ี(ออมทรพัย,์ กระแสรายวนั) ธนาคาร (เฉพาะธนาคาร
ที่มรีายชื่อด้านล่าง)……………………………………………… สาขา ..………………….....…..............……..........…..... เลขที่บญัช ี.....................………………….................................... ซึ่งมชีื่อบญัชเีป็นชื่อของขา้พเจ้า  (กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชอีอม
ทรพัยห์รอืส าเนา Statement บญัช ีกระแสรายวนั ดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกต้อง)  ทัง้นี้ ธนาคารทีส่ามารถเลอืกใหโ้อนเงนิเขา้บญัชไีด ้ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน)  
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน)  ธนาคา รทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)  ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน)  
และธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮาส ์จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจ้าขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลกิรายการจองซื้อหุน้เพิม่ทุนนี้ แต่หากขา้พเจ้าไม่ส่งใบจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ด้กรอกรายละเอยีดครบถ้วนเรยีบรอ้ยและเอกสารประกอบการจองซือ้ที่ถูกตอ้งเรยีบร้อย
พรอ้มช าระเงนิค่าจองซือ้มาถงึตวัแทนรบัจองซื้อตามวธิกีารจองซือ้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หรอืหากเชค็/แคชเชยีรเ์ชค็/ดร๊าฟท ์ค่าจองซือ้หุน้ทีส่ ัง่จ่ายแลว้นัน้ไม่ผ่านการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืวา่ขา้พเจา้สละสทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

ขา้พเจ้าตกลงและยนิยอมใหบ้รษิทัใชห้ลกัฐานและขอ้มลูการรู้จกัตวัตนของลกูคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลกูคา้ (KYC/CDD) จากบรษิทัหลกัทรพัยท์ี่ฝากหลกัทรพัย ์และได้ยื่นใบจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวพร้อมทัง้ไดล้ง
ลายมอืชื่อเพื่อยนืยนัวา่ไดผ้่านการท า KYC/CDD ยงับรษิทัหลกัทรพัยท์ีฝ่ากหลกัทรพัยภ์ายในระยะเวลา 2 ปี และขอยนืยนัวา่ขอ้มลูทีข่า้พเจา้ใหไ้วก้บับรษิทัหลกัทรพัยท์ีฝ่ากหลกัทรพัยเ์ป็นขอ้มลูทีปั่จจุบนัยงัไม่มกีารเปลีย่นแปลง 

ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้าพเจ้ามีท่ีอยู่นอกประเทศสหรฐัอเมริกา และไม่ใช่บคุคลอเมริกนั (U.S. Persons ตามนิยามท่ีก าหนดใน Regulation S (“Regulation S”) ภายใต้ U.S. Securities Act of 1933 (“U.S. Securities Act”) และมีท่ีอยู่
นอกประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน และประเทศแอฟริกาใต้ 

ใบจองซ้ือน้ีมีความส าคญั และผู้จองซ้ือพึงให้ความสนใจ การน าส่งใบจองซ้ือน้ีกระท าโดยลบัเฉพาะและสงวนส าหรบับคุคลท่ีซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นท่ีได้รบัใบจองซ้ือน้ี และไม่พึงถกูส่งต่อ หรือแจกจ่ายไปยงับคุคลอ่ืนใด (นอกจากท่ีปรึกษา
ท่ีเป็นวิชาชีพของท่านเอง) หรือผลิตซ า้ในรปูแบบใดๆ ใบจองซือ้นี้และหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้ทีแ่นบมานี้ไม่ก่อใหเ้กดิหรอืเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอหรอืเชื้อเชญิเพื่อการขายหรอืการออกหลกัทรพัย ์หรอืการชีช้วนเพื่อการเสนอใหซ้ือ้ หรอืจองซือ้หุ้น
ใดๆ ไม่วา่ในกรณีใดทีก่ารเสนอขายหรอืการชีช้วนนัน้จะขดัต่อกฏหมาย เอกสารนี้ถูกแจกจ่ายนอกประเทศสหรฐัอเมรกิาใหแ้ก่ผูท้ ีไ่มใ่ช่บุคคลอเมรกินั (U.S. Persons ตามนิยามทีก่ าหนดใน Regulation S ภายใต ้U.S. Securities Act) ในธุรกรรมนอกประเทศ 
(offshore transaction) ตามนิยามทีก่ าหนดและภายใต ้Regulation S ของ the U.S. Securities Act และนอกประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี และประเทศแอฟรกิาใต ้ใบจองซือ้นี้ควรถูกศกึษาควบคู่ไปกบัหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้ และการ
ขอจองซือ้หุน้ของบรษิทันัน้จะเกดิขึน้ไดแ้ละไดร้บัการยอมรบัโดยเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการจองซือ้ทีร่ะบุในหนงัสอืแจง้การจัดสรรหุน้เท่านัน้ 
 

ลงชือ่ .......................................................................................................... ผูจ้องซือ้  
         ( …………………………………………………………………………) 

 
หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ผูจ้องซ้ือ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วยตวับรรจงให้ครบถว้นชดัเจน) 

เลขทีใ่บจอง ................................................................................................ 
วนัทีจ่องซือ้  8 ต.ค. 2563  9 ต.ค. 2563  12 ต.ค. 2563  14 ต.ค. 2563  15 ต.ค. 2563  
บรษิทัไดร้บัเงนิจาก (ชื่อตามใบจอง) ……………………….…………………………………………………………………………………..........……………………………………………………เพื่อจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทั ในราคาหุน้ละ 0.15 บาท 
จ านวน ………………….......................................................................................................................................................... หุน้ รวมเป็นเงนิ.........………..…………...................................................................................................................... บาท 
โดยโอนผ่าน Bill Payment ในรปูแบบ    โอนดว้ยเงนิสด    เชค็บุคคล     เชค็ธนาคาร    ดร๊าฟท ์ 
เลขทีเ่ชค็ ………………………………………  วนัที ่…………………………….…   ธนาคาร ……………………….………………………………   สาขา …………….…….…….…………..…....................................……………………………….............. 
 เข้าบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย:์ ฝากใบหุน้สามญัในนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก…………………………………   บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที ่…………………………….……………………. 
 เข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย:์ ฝากใบหุน้สามญัในนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 เพื่อขา้พเจา้ 
 ขอรบัใบหุ้นสามญั: ออกใบหุน้สามญัในนามผูจ้องซือ้ ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาจองซือ้ 
กรณีไดร้บัจดัสรรน้อยกวา่จ านวนทีจ่องซือ้ ขอใหบ้รษิทัโอนเงนิเงนิส่วนทีช่ าระไวเ้กนิ เขา้บญัชทีีม่กีบัธนาคาร.............................................................สาขา ......................................... เลขทีบ่ญัช ี...............................……………………........................... 

       เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ................................…….........…................................... 

(น ำฝำกเช็คผำ่น Bill Payment ไดเ้ฉพำะ วนัท่ี 8 ต.ค. 2563 9 ต.ค. 2563 และ 12 ต.ค. 2563 เท่ำนัน้) 

ใบจองซ้ือ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 

ขา้พเจ้าไดอ่้านหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั และสารสนเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง และยนิยอมผกูพนัตามเอกสารดงักล่าว 
การลงทุนในหลกัทรพัยย่์อมมีความเส่ียง ผู้จองซ้ือควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจลงทุน 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 

เลอืกเพยีง 1 รายการ  



 

 
 
 
 

BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษทั 

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 
002 บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จ ากดั   032 บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

  TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED    KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทร่ี กรุป๊ จ ากดั  (มหาชน)  034 บริษทัหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

  COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
004 บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั   038 บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) 

  DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED   AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
005 บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด์ แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

  LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บริษทัหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 050 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั  

  KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 
007 บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 051 บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

  CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED   SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 
008 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 052 บริษทัหลกัทรพัย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั  

  ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED   GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED  
010 บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินช ์(ประเทศไทย) จ ากดั   200 บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   

  MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED    MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
011 บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรพัย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

  KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   UBS SECURITIES  (THAILAND) LIMITED 
013 บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  213 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จ ากดั 

  KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.   ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 
014 บริษทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  221 บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์ จ ากดั (มหาชน) 

  CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.   MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED 
015 บริษทัหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) 224 บริษทัหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

  KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 
016 บริษทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั  (มหาชน) 225 บริษทัหลกัทรพัยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  

  THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED                CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
019 บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั      229 บริษทัหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 

  YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED    JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    
022 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนิต้ี จ ากดั 230 บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 

  TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED   GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 
023 บริษทัหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั 244 บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 

  SCB SECURITIES COMPANY LIMITED   MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
026 บริษทัหลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน)      247 บริษทัหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากดั 

  UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
027 บริษทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 248 บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซีมิโก้ จ ากดั 

  RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 
029 บริษทัหลกัทรพัยก์รงุศรี จ ากดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

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

  I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED     

SUB-BROKER 
236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 243 บริษทัหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 

  TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED    TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
242 บริษทัหลกัทรพัย ์ซิต้ีคอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

  CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED   THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 
301 ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  329 ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  

  CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES   TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  
302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพ่ือตราสารหน้ี) 

  THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 
303 ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผู้รบัฝากทรพัยสิ์น 334 บริษทัหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเด้ียน) 

  BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY   TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 
304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงก้ิง คอรป์อเรชัน่ จ ากดั  336 ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK.   KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
305 ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

  THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  
308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  339 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือรบัฝากทรพัยสิ์น) 

  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 
312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส (เพ่ือค้าตราสารหน้ี) 

  STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED   JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 
316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

  INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED   CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 
320 ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจี สาขากรงุเทพฯ - เพ่ือรบัฝากทรพัยสิ์น  345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

  DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES     THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
328 ธนาคารกรงุศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลูกค้า) 

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


