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ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน บริ ษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”)

เลขที่ใบจอง...............................................................................
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน 4,000,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.5 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.15 บาท
ใบจองซื้อ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
เสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้ เดิม ในอัตราส่วน 1.66750004375 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
(นำฝำกเช็คผ่ำน Bill Payment ได้เฉพำะ วันที่ 8 ต.ค. 2563 9 ต.ค. 2563 และ 12 ต.ค. 2563 เท่ำนัน้ )
วันทีจ่ องซือ้  8 ต.ค. 2563
 9 ต.ค. 2563  12 ต.ค. 2563
 14 ต.ค. 2563  15 ต.ค. 2563
เรียน คณะกรรมการบริ ษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน) และ/หรือ บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นตัวแทนรับจองซื้อหุ้นของบริ ษทั
ข้อมูลผูจ้ องซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิตบิ ุคคล) …………………….……………………………………… เลขประจาตัวประชาชน/เลขทีใ่ บต่างด้าว/เลขทีห่ นังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล…………………………….………………………………………….…
เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เลขที่ …………………………………………………………………………………………………….  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  บุคคลธรรมดาทีม่ ใิ ช่สญ
ั ชาติไทย  นิตบิ ุคคลสัญชาติไทย  นิตบิ ุคคลทีม่ ใิ ช่สญ
ั ชาติไทย
ทัง้ นี้ ที่อยู่ของผู้จองซื้อให้เป็ นไปตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษทั ตามวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ส.ค. 2563 ซึ่งบริษทั ได้รบั จาก บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“TSD”)
หมายเลขโทรศัพท์ ……………….......….……………………………………………………………………..…หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ …………………………………………………………………………………………………………….…………….………......….…
ท่านเป็ นบุคคลที่มสี ถานภาพทางการเมือง* หรือไม่  ไม่เป็ น  เป็ น (โปรดระบุตาแหน่ งทางการเมือง) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…
* บุคคลทีม่ สี ถานภาพทางการเมือง หมายถึง บุคคลทีด่ ารงตาแหน่งทางการเมืองระดับสูง หรือ เคยดารงตาแหน่งทางการเมืองและพ้นจากตาแหน่งเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือ ยังคงมีบทบาทเกีย่ วข้องกับตาแหน่งดังกล่าวแม้พน้ จากตาแหน่งมาแล้วเกิน 1 ปีกต็ าม หรือ บุคคล
ทีด่ ารงตาแหน่งระดับสูง และมีอานาจหน้าทีส่ าคัญในฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ฝ่ ายบริหาร หรือฝ่ ายตุลาการ หรือ บุคคลทีด่ ารงตาแหน่งระดับสูงและมีหน้าทีบ่ ริหารราชการส่วนกลาง ราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐ หรือ บุคคลทีด่ ารงตาแหน่งระดับสูง และมี
อานาจบังคับบัญชาในระดับสูงของฝ่ ายทหาร ฝ่ ายตารวจ หรือ บุคคลทีด่ ารงตาแหน่งระดับสูงหรือกรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือ บุคคลทีม่ สี ถานภาพทางการเมืองของต่ างประเทศ และขององค์การระหว่างประเทศ หรือ เป็นสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา คู่
สมรส บุตร และผูร้ ่วมงานใกล้ชดิ
แหล่งที่มาของรายได้จากต่างประเทศ  ไม่ม ี  มี (โปรดระบุช่อื ประเทศ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
แหล่งที่มาของเงิ นที่ใช้ในการจองซื้อ บุคคลธรรมดา :  เงินเดือน  ธุรกิจส่วนตัว  เงินออม  รายได้จากการลงทุน  มรดก  อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………...............
(สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
นิตบิ ุคคล :  เงินจากการดาเนินธุรกิจ  อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจองซือ้ และขอให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ดังนี้

รายละเอียดการจอง (โปรดระบุให้ชดั เจน)
 จองซือ้ ตามสิทธิทงั ้ จานวน
 จองซือ้ น้อยกว่าสิทธิ

จานวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น)

ราคาเสนอขาย (บาท)

จานวนเงิ นที่ชาระ (บาท)

จานวนเงิ นที่ชาระ (ตัวอักษร)

เลือกเพียง 1 รายการ

 จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ (เฉพาะจานวนทีจ่ องเกินสิทธิ)
รวมจองซือ้ ทัง้ สิน้

0.15

ทัง้ นี้ หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษทั ดาเนิ นการดังต่อไปนี้ : (ผู้จองซื้อหุ้นโปรดเลือกวิ ธีใดวิ ธีหนึ่ งเท่านัน้ )
ในกรณี ที่มีบญ
ั ชีซื้อขายหลักทรัพย์
 เข้าบัญชี ซื้อขายหลักทรัพย์: ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้บริษทั ……………………...……………………………………………………
สมาชิก ผู้ ฝ ากเลขที่…………………………………………………………………………… น าหุ้ น สามัญ เข้า ฝากไว้ก ับ TSD เพื่อ เข้า บัญ ชีซ้ือ ขายหลัก ทรัพ ย์ข องข้า พเจ้า เลขที่บ ัญ ชี …………….…………………………...………………………….......
ชื่อ……………………………………………….…………………………………………...………ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริษทั นัน้ (ชื่อผูจ้ องซือ้ ต้องตรงกับชื่อบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ มิฉะนัน้ จะดาเนินการออกเป็ นใบหุน้ สามัญในชื่อของผูจ้ องซื้อ แทน ภายใน 15 วัน
ทาการนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาจองซือ้ (บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถขายหุน้ ทีไ่ ด้รบั จัดสรรได้ทนั วันทาการแรกของการซือ้ ขายหุน้ ))
ในกรณี ที่ไม่มีบญ
ั ชีซื้อขายหลักทรัพย์
 เข้าบัญชี บริ ษทั ผู้ออกหลักทรัพย์: ให้ฝากหุ้นสามัญตามจานวนทีไ่ ด้รบั จัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุ้นเข้าฝากไว้กบั TSD โดยนาเข้าบัญชีของบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) เพื่อ
ข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหุน้ สามัญในภายหลัง ผูจ้ องซือ้ หุน้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ TSD กาหนด) กรณี เลือกรับหุ้นสามัญโดยวิ ธีนี้กรุณากรอกข้อมูลและลงนามในเอกสารเพิ่ มเติ มสาหรับการดาเนิ นการตาม Foreign Account Tax Compliance Act
(“FATCA”) ตามที่ TSD กาหนดดังนี้ 1) แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิ ติบคุ คล) 2) แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) (เฉพาะนิ ติบคุ คล) ทัง้ นี้ ในกรณีไม่จดั ทาเอกสารตามที่ TSD กาหนด
หรือมีขอ้ บ่งชีว้ ่าท่านอาจเป็ นบุคคลอเมริกนั บริษทั ขอสงวนสิทธิไม่นาฝากหุน้ เข้าบัญชี บริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) โดยจะดาเนินการออกเป็ นใบหุน้ แทน และจะจัดส่งใบหุน้ ทางไปรษณีย์ ตามรายละเอียดในฐานข้อมูลสมุดทะเบียน
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รากฏ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ตามสัดส่วนการถือหุน้ (บริษ ทั จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ สามัญไม่สามารถขายหุน้ ทีไ่ ด้รบั จัดสรรได้ทนั วันทาการแรกของการซือ้ ขายหุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรร)
 ขอรับใบหุ้นสามัญ: ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุน้ สามัญให้ขา้ พเจ้าตามชื่อทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุขา้ งต้นทางไปรษณียล์ งทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษทั ดาเนินการใดๆ เพื่อทาให้การจัดทาใบ
หุน้ สามัญและส่งมอบใบหุน้ สามัญให้แก่ขา้ พเจ้าได้ภายใน 15 วันทาการนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาจองซือ้ (บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถขายหุน้ ทีไ่ ด้รบั จัดสรรได้ทนั วันทาการแรกของการซือ้ ขายหุน้ )
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดยโอนผ่าน Bill Payment ในรูปแบบดังนี้
 โอนด้วยเงินสด เข้าบัญชี “บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ หุน้ ” ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
 โอนด้วย  เช็คบุคคล  เช็คธนาคาร  ดร๊าฟท์ โดยสั ่งจ่าย “บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ หุน้ ” (การนาฝากเช็ค เช็คธนาคาร และดร๊าฟท์ตอ้ งนาฝากภายในวันและเวลาทาการของธนาคารระหว่างวันที่ 8 - 12 ต.ค. 2563 เท่านัน้ )
เลขทีเ่ ช็ค ……………………………………………………… วันที่ …………………………………… ธนาคาร ………………………………............................…… สาขา ……………..................................................………….……………….………
ในกรณีท่จี านวนเงิน ที่ใ ช้ใ นการช าระค่าจองซื้อตัง้ แต่ 100,000 บาทขึ้น ไป หากผู้ไ ด้ร บั ผลประโยชน์ ท่แี ท้จริง มิใ ช่ ผู้จองซื้อ โปรดระบุ ………………………………………………………………………………………………..................................
“ผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ทแ่ี ท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเ้ ป็ นเจ้าของทีแ่ ท้จริงหรือมีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมของลูกค้า หรือบุคคลทีล่ กู ค้าทาธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ ช้อานาจควบคุมนิตบิ ุคคลหรือผูท้ ม่ี กี ารตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธกี ารตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าทีเ่ กีย่ วข้อง”
ทัง้ นี้ ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิทธิ แต่ได้รบั การจัดสรรน้อยกว่าจานวนทีจ่ องซือ้ ขอให้บริษทั ดาเนินการโอนเงินส่ วนทีช่ าระไว้เกินโดยไม่มดี อกเบีย้ หรือการชดเชยใดๆ เข้าบัญชี (ออมทรัพย์, กระแสรายวัน) ธนาคาร (เฉพาะธนาคาร
ที่มรี ายชื่อด้านล่าง)……………………………………………… สาขา ..………………….....…..............……..........…..... เลขที่บญ
ั ชี .....................………………….................................... ซึ่งมีช่อื บัญชีเป็ นชื่อของข้าพเจ้า (กรุณาแนบสาเนาสมุดบัญชีออม
ทรัพย์หรือสาเนา Statement บัญชี กระแสรายวัน ดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) ทัง้ นี้ ธนาคารทีส่ ามารถเลือกให้โอนเงินเข้าบัญชีได้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิก รไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารซี ไ อเอ็ ม บี ไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคา รทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ธนาคารยู โ อบี จ ากัด (มหาชน)
และธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้ หุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื้อหุน้ เพิม่ ทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีไ่ ด้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยและเอกสารประกอบการจองซือ้ ที่ถูกต้องเรียบร้อย
พร้อมชาระเงินค่าจองซือ้ มาถึงตัวแทนรับจองซื้อตามวิธกี ารจองซือ้ ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หรือหากเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ค่าจองซือ้ หุน้ ทีส่ ั ่งจ่ายแล้วนัน้ ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถอื ว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษทั ใช้หลักฐานและข้อมูลการรู้จกั ตัวตนของลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC/CDD) จากบริษทั หลักทรัพย์ท่ฝี ากหลักทรัพย์ และได้ย่นื ใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวพร้อมทัง้ ได้ลง
ลายมือชื่อเพื่อยืนยันว่าได้ผ่านการทา KYC/CDD ยังบริษทั หลักทรัพย์ทฝ่ี ากหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 2 ปี และขอยืนยันว่าข้อมูลทีข่ า้ พเจ้าให้ไว้กบั บริษทั หลักทรัพย์ทฝ่ี ากหลักทรัพย์เป็ นข้อมูลทีป่ ัจจุบนั ยังไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่ใช่บคุ คลอเมริกนั (U.S. Persons ตามนิ ยามที่กาหนดใน Regulation S (“Regulation S”) ภายใต้ U.S. Securities Act of 1933 (“U.S. Securities Act”) และมีที่อยู่
นอกประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศแอฟริกาใต้
ใบจองซื้อนี้ มีความสาคัญ และผู้จองซื้อพึงให้ความสนใจ การนาส่งใบจองซื้อนี้ กระทาโดยลับเฉพาะและสงวนสาหรับบุคคลที่ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นที่ได้รบั ใบจองซื้อนี้ และไม่พึงถูกส่งต่อ หรือแจกจ่า ยไปยังบุคคลอื่นใด (นอกจากที่ปรึกษา
ที่เป็ นวิ ชาชีพของท่านเอง) หรือผลิ ตซา้ ในรูปแบบใดๆ ใบจองซือ้ นี้และหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ ทีแ่ นบมานี้ไม่ก่อให้เกิดหรือเป็ นส่วนหนึ่งของการเสนอหรือเชื้อเชิญเพื่อการขายหรือการออกหลักทรัพย์ หรือการชีช้ วนเพื่อการเสนอให้ซอ้ื หรือจองซือ้ หุ้น
ใดๆ ไม่วา่ ในกรณีใดทีก่ ารเสนอขายหรือการชีช้ วนนัน้ จะขัดต่อกฏหมาย เอกสารนี้ถูกแจกจ่ายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาให้แก่ผทู้ ไ่ี ม่ใช่บุคคลอเมริกนั (U.S. Persons ตามนิยามทีก่ าหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act) ในธุรกรรมนอกประเทศ
(offshore transaction) ตามนิยามทีก่ าหนดและภายใต้ Regulation S ของ the U.S. Securities Act และนอกประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศแอฟริกาใต้ ใบจองซือ้ นี้ควรถูกศึกษาควบคู่ไปกับหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ และการ
ขอจองซือ้ หุน้ ของบริษทั นัน้ จะเกิดขึน้ ได้และได้รบั การยอมรับโดยเป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของการจองซือ้ ทีร่ ะบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ เท่านัน้
ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั และสารสนเทศทีเ่ กี่ยวข้อง และยินยอมผูกพันตามเอกสารดังกล่าว

การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยง ผู้จองซื้อควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสิ นใจลงทุน

ลงชือ่ .......................................................................................................... ผูจ้ องซือ้
( …………………………………………………………………………)

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน (ผูจ้ องซื้อ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)
เลขทีใ่ บจอง ................................................................................................
วันทีจ่ องซือ้
 8 ต.ค. 2563
 9 ต.ค. 2563
 12 ต.ค. 2563
 14 ต.ค. 2563
 15 ต.ค. 2563
บริษทั ได้รบั เงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ……………………….…………………………………………………………………………………..........……………………………………………………เพื่อจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ในราคาหุน้ ละ 0.15 บาท
จานวน ………………….......................................................................................................................................................... หุน้ รวมเป็ นเงิน.........………..…………...................................................................................................................... บาท
โดยโอนผ่าน Bill Payment ในรูปแบบ
 โอนด้วยเงินสด
 เช็คบุคคล
 เช็คธนาคาร
 ดร๊าฟท์
เลขทีเ่ ช็ค ……………………………………… วันที่ …………………………….… ธนาคาร ……………………….……………………………… สาขา …………….…….…….…………..…....................................………………………………..............
 เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์: ฝากใบหุน้ สามัญในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” เลขทีส่ มาชิกผูฝ้ าก………………………………… บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์เลขที่ …………………………….…………………….
 เข้าบัญชีบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์: ฝากใบหุน้ สามัญในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยเข้าบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
 ขอรับใบหุ้นสามัญ: ออกใบหุน้ สามัญในนามผูจ้ องซือ้ ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาจองซือ้
กรณีได้รบั จัดสรรน้อยกว่าจานวนทีจ่ องซือ้ ขอให้บริษทั โอนเงินเงินส่วนทีช่ าระไว้เกิน เข้าบัญชีทม่ี กี บั ธนาคาร.............................................................สาขา ......................................... เลขทีบ่ ญ
ั ชี ...............................……………………...........................
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอานาจ................................…….........…...................................

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030

ชื่อบริษทั
Company Name

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
032

บริษทั หลักทรัพย์ ทิ สโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เกียรติ นาคิ นภัทร จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลิ นช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษทั หลักทรัพย์ คิ งส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิ ชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

034
038
048
050
051
052
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

ชื่อบริษทั
Company Name
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ฟิลลิ ป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ เครดิ ต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
236
242

301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

ธนาคาร ทิ สโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษทั หลักทรัพย์ ซิ ตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
CUSTODIAN
ธนาคารซิ ตี้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผู้รบั ฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

243
245

329
330
334
336
337
339
340
343
345
425

บริษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิ จหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จากัด (เพื่อตราสารหนี้ )
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิ จหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรติ นาคิ นภัทร จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิ สโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้ )
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

