
 

ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)   
การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุ 3,000,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.30 บาท 

เสนอขายตอ่ผูถ้อืหุน้เดมิ ในอตัราสว่น 3.376780975 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทนุ 
วนัทีจ่องซือ้  17 ม.ค. 2565  18 ม.ค. 2565  19 ม.ค. 2565  20 ม.ค. 2565  21 ม.ค. 2565 
เรียน  คณะกรรมการบริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นตวัแทนรบัจองซ้ือหุ้น 

ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง  
ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว, นติบิุคคล) …………………….………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..… 
เลขประจ าตวัประชาชน/เลขทีใ่บต่างดา้ว/เลขทีห่นังสอืเดนิทาง/เลขทะเบยีนนติบิุคคล…………………………………..................……เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้เลขที ่………….…………………………………………………………………. 
 บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย  บุคคลธรรมดาทีม่ใิช่สญัชาตไิทย  นิตบิุคคลสญัชาตไิทย  นิตบิุคคลทีม่ใิช่สญัชาตไิทย  ทัง้น้ี ท่ีอยู่ของผู้จองซ้ือให้เป็นไปตามท่ีปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามวนัก าหนด
รายช่ือผูถ้อืหุ้น ณ วนัท่ี 15 ธ.ค. 2564 ซ่ึงบริษทัได้รบัจาก บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) 
หมายเลขโทรศพัท ์……………….......….…………………………………………หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..... 
ทา่นเป็นบุคคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืง* หรอืไม ่ ไมเ่ป็น  เป็น (โปรดระบุต าแหน่งทางการเมอืง) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
* 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      ไมม่ ี ม ี(โปรดระบุชือ่ประเทศ) ………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………………………. 
แหล่งท่ีมาของเงินท่ีใช้ในการจองซ้ือ       บุคคลธรรมดา :  เงนิเดอืน  ธุรกจิสว่นตวั  เงนิออม  รายไดจ้ากการลงทนุ  มรดก  อืน่ๆ (ระบุ) …………………………………………………….………………………………. 
(สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)                 นติบิุคคล      :  เงนิจากการด าเนนิธุรกจิ  อืน่ๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………... 
ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อจองซือ้และขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ดงันี้  

รายละเอียดการจอง (โปรดระบุให้ชดัเจน) จ านวนหุ้นท่ีจองซ้ือ (หุ้น) ราคาเสนอขาย (บาท) จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) จ านวนเงินท่ีช าระ (ตวัอกัษร) 
 จองซือ้ตามสทิธทิัง้จ านวน  
 จองซือ้น้อยกวา่สทิธ ิ 

 

0.30 

  

 จองซือ้เกนิกวา่สทิธ ิ(เฉพาะจ านวนทีจ่องเกนิสทิธ)ิ    
รวมจองซือ้ทัง้สิน้     

ทัง้น้ี หากข้าพเจ้าได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษทัด าเนินการดงัต่อไปน้ี:  (ผูจ้องซ้ือหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้) 
ในกรณีท่ีมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย์  
 เข้าบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย:์ ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ด้รบัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” และด าเนนิการใหบ้รษิทั……………………...………………………

สมาชกิผูฝ้ากเลขที…่……………………………………………… น าหุน้สามญัเขา้ฝากไว้กบั TSD เพือ่เขา้บญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ของขา้พเจ้า เลขทีบ่ญัช…ี………….…………………………...………………………….......
ชือ่……………………………………………….…………………………………………...………ซึง่ขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันัน้  (ชือ่ผูจ้องซือ้ตอ้งตรงกบัชือ่บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์ มฉิะนัน้จะด าเนินการออกเป็นใบหุน้สามญัในชือ่
ของผูจ้องซือ้แทน ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้ (บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถขายหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุน้)) 

ในกรณีท่ีไมมี่บญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย ์ 
 เข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรพัย์: ใหฝ้ากหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ด้รบัจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั TSD โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ 

สมาชกิเลขที ่600 (Issuer Account) เพือ่ขา้พเจ้า (การขอถอนเป็นใบหุน้สามญัในภายหลงั ผูจ้องซื้อหุน้จะต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามที่ TSD ก าหนด) กรณีเลือกรบัหุ้นสามญัโดยวิธีน้ีกรุณากรอกข้อมูลและลงนามใน
เอกสารเพ่ิมเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) ตามท่ี TSD ก าหนดดังน้ี 1) แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)  
2) แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) (เฉพาะนิติบุคคล) ทัง้นี้ ในกรณไีมจ่ดัท าเอกสารตามที ่TSD ก าหนด หรอืมขีอ้บ่งชีว้า่ทา่นอาจเป็นบุคคลอเมรกินั บรษิทัขอสงวนสทิธไิมน่ าฝากหุน้เขา้
บญัช ีบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที ่600 (Issuer Account)  โดยจะด าเนินการออกเป็นใบหุน้แทน และจะจดัส่งใบหุน้ทางไปรษณีย์ ตามรายละเอียดในฐานขอ้มูลสมุดทะเบยีนรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีป่รากฏ ณ วนัก าหนด
รายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหมต่ามสดัสว่นการถอืหุน้ (บรษิทั จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้สามญัไมส่ามารถขายหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรร) 

 ขอรบัใบหุ้นสามญั: ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ของขา้พเจา้ และจดัสง่ใบหุน้สามญัใหข้า้พเจา้ตามชือ่ทีอ่ยู่ทีร่ะบุขา้งต้นทางไปรษณยี์ลงทะเบยีน โดยขา้พเจา้ยนิดมีอบหมายใหบ้รษิทัด าเนนิการ
ใดๆ เพือ่ท าใหก้ารจดัท าใบหุน้สามญัและสง่มอบใบหุน้สามญัใหแ้ก่ขา้พเจ้าไดภ้ายใน 15 วนัท าการนับจากวนัสิ้นสดุระยะเวลาจองซื้อ (บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถขายหุน้ทีไ่ด้รบัจดัสรรไดท้นัวนัท าการ
แรกของการซือ้ขายหุน้) 

พร้อมกนัน้ี ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวโดยโอนผา่น Bill Payment ในรปูแบบดงัน้ี  
 โอนดว้ยเงนิสด เขา้บญัช ี“บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินนัเซยีไซรสั จ ากดั (มหาชน) เพือ่การจองซือ้” ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 โอนดว้ย  เชค็บุคคล  เชค็ธนาคาร  ดร๊าฟท ์โดยสัง่จ่าย “บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินันเซยีไซรสั จ ากดั (มหาชน) เพือ่การจองซือ้” (การน าฝากเชค็ เชค็ธนาคาร และดร๊าฟทต์อ้งน าฝากภายในวนัและเวลาท าการของธนาคารระหว่าง

วนัที ่17 - 19 ม.ค. 2565 เทา่นัน้) เลขทีเ่ชค็  ………………………………………………………  วนัที ่……………………………………  ธนาคาร ………………………………..........  สาขา …………….................................... 
ในกรณทีีจ่ านวนเงนิทีใ่ชใ้นการช าระคา่จองซือ้ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป หากผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ มใิชผู่จ้องซือ้ โปรดระบุ ………………………………………………………………………………………………............................. 
“ผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ หมายถงึ บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของทีแ่ทจ้รงิหรอืมอี านาจควบคุมการท าธุรกรรมของลูกคา้ หรอืบุคคลทีลู่กคา้ท าธุรกรรมแทน รวมถงึบุคคลผูใ้ชอ้ านาจควบคุมนติบิุคคลหรอืผูท้ ีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมาย 
ตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง” 
ทัง้นี้ ในกรณีทีข่า้พเจ้าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธ ิแต่ได้รบัการจดัสรรน้อยกว่าจ านวนทีจ่องซื้อ ขอใหบ้รษิทัด าเนินการโอนเงนิส่วนทีช่ าระไวเ้กนิโดยไม่มดีอกเบี้ยหรอืการชดเชยใดๆ เขา้บญัช ี(ออมทรพัย์, กระแสรายวนั) 
ธนาคาร (เฉพาะธนาคารทีม่รีายชือ่ดา้นลา่ง)……………………………………………… สาขา ..………………….....…..............……..........…..... เลขทีบ่ญัช ี.....................………………….................................... ซึง่มชีือ่บญัชเีป็นชือ่ของ
ข้าพเจ้า  (กรุณาแนบส าเนาสมุดบัญชอีอมทรพัย์หรอืส าเนา Statement บัญช ีกระแสรายวนั ดังกล่าว พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง)  ทัง้นี้ ธนาคารทีส่ามารถเลอืกให้โอนเงนิเข้าบัญชไีด้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน)  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน)  ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
ธนาคารยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน) และธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส ์จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนดงักลา่ว และจะไม่ยกเลกิรายการจองซื้อหุน้เพิม่ทุนนี้ แต่หากขา้พเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ด้กรอกรายละเอยีดครบถ้วนเรยีบรอ้ยและเอกสารประกอบการ
จองซือ้ทีถู่กตอ้งเรยีบรอ้ยพรอ้มช าระเงนิคา่จองซือ้มาถงึตวัแทนรบัจองซือ้ตามวธิกีารจองซือ้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หรอืหากเชค็/แคชเชยีร์เชค็/ดร๊าฟท ์คา่จองซือ้หุน้ทีส่ ัง่จ่ายแลว้นัน้ไมผ่่านการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืวา่ขา้พเจา้สละสทิธใินการจอง
ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุดงักล่าว 

ขา้พเจ้าตกลงและยนิยอมใหบ้รษิทัใชห้ลกัฐานและขอ้มูลการรูจ้กัตวัตนของลูกคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ (KYC/CDD) จากบรษิทัหลกัทรพัย์ทีฝ่ากหลกัทรพัย์ และได้ยื่นใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุ
ดงักลา่วพรอ้มทัง้ไดล้งลายมอืชือ่เพือ่ยนืยนัวา่ไดผ้า่นการท า KYC/CDD ยงับรษิทัหลกัทรพัย์ทีฝ่ากหลกัทรพัย์ภายในระยะเวลา 2 ปี และขอยนืยนัวา่ขอ้มูลทีข่า้พเจา้ใหไ้วก้บับรษิทัหลกัทรพัย์ทีฝ่ากหลกัทรพัย์เป็นขอ้มูลทีปั่จจุบนัยัง
ไมม่กีารเปลีย่นแปลง 

ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้าพเจ้ามีท่ีอยู่นอกประเทศสหรฐัอเมริกา และไม่ใช่บุคคลอเมริกนั (U.S. Persons ตามนิยามท่ีก าหนดใน Regulation S (“Regulation S”) ภายใต้ U.S. Securities Act of 1933 (“U.S. 
Securities Act”) และมีท่ีอยู่นอกประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน และประเทศแอฟริกาใต้ 

ใบจองซ้ือน้ีมีความส าคญั และผูจ้องซ้ือพึงให้ความสนใจ การน าส่งใบจองซ้ือน้ีกระท าโดยลบัเฉพาะและสงวนส าหรบับุคคลท่ีซ่ึงเป็นผู้ถอืหุ้นท่ีได้รบัใบจองซ้ือน้ี และไมพ่งึถกูส่งต่อ หรือแจกจ่ายไปยงับุคคลอ่ืน
ใด (นอกจากท่ีปรึกษาท่ีเป็นวิชาชีพของท่านเอง) หรือผลิตซ า้ในรูปแบบใดๆ ใบจองซื้อนี้และหนังสอืแจ้งการจดัสรรหุน้ทีแ่นบมานี้ ไม่ก่อใหเ้กดิหรอืเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอหรอืเชื้อเชญิเพือ่การขายหรอืการออกหลกัทรพัย์ 
หรอืการชี้ชวนเพือ่การเสนอใหซ้ื้อ หรอืจองซื้อหุน้ใดๆ ไม่ว่าในกรณีใดทีก่ารเสนอขายหรอืการชี้ชวนนัน้จะขดัต่อกฏหมาย เอกสารนี้ถูกแจกจ่ายนอกประเทศสหรฐัอเมรกิาใหแ้ก่ผูท้ ีไ่ม่ใช่บุคคลอเมรกินั (U.S. Persons ตามนิยามที่
ก าหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act) ในธุรกรรมนอกประเทศ (offshore transaction) ตามนิยามทีก่ าหนดและภายใต้ Regulation S ของ the U.S. Securities Act และนอกประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจนี และประเทศแอฟรกิาใต ้ใบจองซือ้นี้ควรถูกศกึษาควบคูไ่ปกบัหนังสอืแจ้งการจดัสรรหุน้ และการขอจองซือ้หุน้ของบรษิทันัน้จะเกดิขึน้ไดแ้ละไดร้บัการยอมรบัโดยเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของการจองซือ้ทีร่ะบุ
ในหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้เทา่นัน้ 

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

หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ผู้จองซ้ือ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนชดัเจน) 

วนัทีจ่องซือ้  17 ม.ค. 2565  18 ม.ค. 2565  19 ม.ค. 2565  20 ม.ค. 2565  21 ม.ค. 2565 
บรษิทัได้รบัเงนิจาก (ชือ่ตามใบจอง) ……………………….…………………………………………………………………………………..........………………………………………………………..…เพือ่จองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทั ในราคาหุน้ละ 0.30 บาท จ านวน ........................................................................................................... หุน้ รวมเป็นเงนิ.......………...................................................................................... บาท โดยโอนผา่น Bill Payment 
ในรปูแบบ    เงนิสด    เชค็บุคคล    เชค็ธนาคาร    ดร๊าฟท ์ เลขทีเ่ชค็ ………………………………………  วนัที ่…………………………….…  ธนาคาร ……………………….…………  สาขา …….…………................. 
 เข้าบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย:์ ฝากใบหุน้สามญัในนาม “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก…………………………   บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์เลขที ่……………….………………… 
 เข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย:์ ฝากใบหุน้สามญัในนาม “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที ่600 เพือ่ขา้พเจ้า 
 ขอรบัใบหุ้นสามญั: ออกใบหุน้สามญัในนามผูจ้องซือ้ ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้ 
กรณไีด้รบัจดัสรรน้อยกวา่จ านวนทีจ่องซือ้ ขอใหบ้รษิทัโอนเงนิเงนิส่วนทีช่ าระไวเ้กนิ เขา้บญัชทีีม่กีบัธนาคาร....................................................สาขา ......................................... เลขทีบ่ญัช ี........................................……………… 

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

(น าฝากเชค็ผา่น Bill Payment ไดเ้ฉพาะ วนัที ่17 ม.ค. - 19 ม.ค. 2565 เทา่นัน้) 

ใบจองซ้ือ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 

ขา้พเจ้าไดอ่้านหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั และสารสนเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง และยนิยอมผกูพนัตามเอกสารดงักล่าว 
การลงทุนในหลกัทรพัยย่์อมมีความเส่ียง ผู้จองซ้ือควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจลงทุน 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 

เลอืกเพยีง 1 รายการ  

เลขท่ีใบจอง...........................................................

เลขทีใ่บจอง ................................................................................................



 

BROKER 
ผูฝ้ากเลขที ่ ชือ่บรษิทั ผูฝ้ากเลขที ่ ชือ่บรษิทั 

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 
002 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทสิโก ้จ ากดั   032 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคทบีเีอสท ีจ ากดั (มหาชน) 

  TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED    KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน)  034 บรษิทัหลกัทรพัย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

  COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
004 บรษิทัหลกัทรพัย์ ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั   038 บรษิทัหลกัทรพัย์ บยีอนด์ จ ากดั (มหาชน) 

  DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED   BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
005 บรษิทัหลกัทรพัย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 048 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอรา่ จ ากดั (มหาชน) 

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

  KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 
007 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 051 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

  CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED   SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 
008 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเซยี พลสั จ ากดั 052 บรษิทัหลกัทรพัย์ จเีอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั  

  ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED   GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED  
010 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากดั   200 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงก ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

  MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED    MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
011 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูบเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

  KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
013 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  213 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี เวลท ์จ ากดั 

  KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 
014 บรษิทัหลกัทรพัย์ โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  221 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์ จ ากดั (มหาชน) 

  CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED. 
015 บรษิทัหลกัทรพัย์ คงิสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) 224 บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

  KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
016 บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 225 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  

  THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED     CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
019 บรษิทัหลกัทรพัย์ หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั      229 บรษิทัหลกัทรพัย์ เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 

  YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED    JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    
022 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีติี้ จ ากดั 230 บรษิทัหลกัทรพัย์ โกลเบลก็ จ ากดั 

  TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED   GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 
023 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 244 บรษิทัหลกัทรพัย์ แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

  SCB SECURITIES COMPANY LIMITED   MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
026 บรษิทัหลกัทรพัย์ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน)      247 บรษิทัหลกัทรพัย์ เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จ ากดั 

  UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
027 บรษิทัหลกัทรพัย์ อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 248 บรษิทัหลกัทรพัย์ กรงุไทย ซมีโิก ้จ ากดั 

  RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 
029 บรษิทัหลกัทรพัย์ กรงุศร ีจ ากดั (มหาชน) 924 บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินันเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

  KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
030 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน)     

  I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED     
SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 243 บรษิทัหลกัทรพัย์ เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ากดั (มหาชน) 
  TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED    TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซติี้คอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
  CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED   TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไทยพาณิชย์ จูเลยีส แบร ์จ ากดั      
  SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED     

CUSTODIAN 
301 ธนาคารซติี้แบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

  CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES   TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
302 ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน)  330 ธนาคารฮอ่งกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพือ่ตราสารหนี้) 

  THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 
303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ 334 บรษิทัหลกัทรพัย์ เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดี้ยน) 

  BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY   TSFC  SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 
304 ธนาคารฮอ่งกงและเซีย่งไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั  336 ธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 

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

  THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  339 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพือ่รบัฝากทรพัย์สนิ) 

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

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

  INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED   CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 
320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจ ีสาขากรงุเทพฯ - เพือ่รบัฝากทรพัย์สนิ  328 ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 

  DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES     BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
350 บรษิทัหลกัทรพัย์ สยามเวลธ์ จ ากดั 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพือ่ลกูคา้) 

  SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED   KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 
 




