
 

      

วนัท่ี  15 กนัยายน  2565 

เร่ือง แจ้งกําหนดการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (TH-W3) ครัง้แรก 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ          
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 ตามท่ีบริษัท  ตงฮัว้ โฮลดิง้  จํากดั (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 

ครัง้ท่ี 3 (TH-W3) จํานวน 241,258,981 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม อาย ุ 3 ปี โดยมีการกําหนดวนัใช้สทิธิได้ทกุวนัทําการ

สดุท้ายของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน ธนัวาคม ของทกุปี โดยจะสามารถใช้สทิธิครัง้แรกในวนัทําการสดุท้ายของ

เดือนกนัยายน ตรงกบัวนัท่ี   30 กนัยายน 2565    (หากวนัท่ีใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุทําการให้เล่ือนวนัท่ีใช้สทิธิเป็นวนัทําการ

สดุท้ายก่อนหน้าวนัท่ีใช้สทิธิดงักลา่ว)  

 บริษัทฯ  ขอเรียนมาเพ่ือแจ้งกําหนดวนัใช้สทิธิ และระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดง
สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (TH-W3) ครัง้แรก  ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 ดงันี ้

1. ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครั้งแรก คือ ภายในระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวัน
กาํหนดการใช้สทิธิแต่ละครัง้ 

วนัท่ี 23 และ 26 กนัยายน 2565 – 29 กนัยายน  2565 เวลา 9:00 – 15:00 น. (ยกเว้นวนัเสาร์-อาทิตย์ และ
วนัหยดุราชการ) 

2. วันกาํหนดการใช้สทิธิครัง้แรก 

 วนัท่ี  30  กนัยายน  2565 

3. อัตราการใช้สทิธิ และราคาในการใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 

 ใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย มีสทิธิในการซือ้หุ้นสามญั 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท 

4. เอกสาร และหลักฐานในการแจ้งความจาํนงขอใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิสามารถติดตอ่ขอรับแบบแสดงความจํานงการใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ท่ีบริษัท ในระหวา่งระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ ดงันี ้

4.1 ในกรณีท่ีใบสําคญัแสดงสทิธิอยูใ่นระบบไร้ใบหุ้น (Script less System) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
ต้องการใช้สทิธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอให้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด โดยย่ืนตอ่บริษัทหลกัทรัพย์ 
(Broker) ของตน และ Broker จะดําเนินการแจ้งกบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย)  



 

จํากดั (“TSD”) เพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิสําหรับนําไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการซือ้หุ้นท่ีย่ืน
กบับริษัทเพ่ือดําเนินการใช้สทิธิต่อไป 

4.2 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะต้อง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องปฏิบติัให้
ถกูต้องตามข้อบงัคบัหรือกฎหมายตา่งๆ ท่ีใช้บงัคบัเก่ียวกบัการใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัด้วย โดย
ดําเนินการและสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

4.2.1 แบบแสดงความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัท่ีได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจน และครบถ้วน
แล้วทกุรายการพร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 

4.2.2 ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีระบวุา่ผู้ ถือนัน้มีสทิธิในใบสําคญัแสดง
สทิธิตามจํานวนท่ีระบอุยูใ่นแบบแสดงความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

4.3 หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ 

4.3.1 บคุคลสญัชาติไทย 
สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

4.3.2 บคุคลท่ีมิใช่สญัชาติไทย 
สําเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

4.3.3 นิติบคุคลในประเทศ 
สําเนาหนงัสือรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่ีออกไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัใช้สทิธิ 
พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง และเอกสารหลกัฐานของผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 4.3.1 หรือ 
4.3.2 พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง (ยกเว้นกรณีท่ีบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากดั เป็นผู้ โอน/ผู้ รับโอน ไมต้่องสง่หลกัฐานดงักลา่ว) 

4.3.4 นิติบคุคลตา่งประเทศ 
สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตัง้บริษัท และหนงัสือรับรองท่ีออกไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัใช้สทิธิ 
ซึง่รับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง และเอกสารหลกัฐานของผู้ มีอํานาจ
ลงลายมือช่ือตาม 4.3.1 หรือ 4.3.2 พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

5. วธีิการชาํระเงนิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิชําระเงินตามจํานวนในการใช้สทิธิตามท่ีระบใุน
แบบแสดงความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั (แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิสามารถติดต่อขอรับได้ท่ี
บริษัทหรือดาวน์โหลดได้ท่ีเวบ็ไซด์ของบริษัทฯ www.thaizhonghua.com หรือ www.set.or.th) ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยไมเ่กินวนัใช้สทิธิ โดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดงันี ้

 

 



 

5.1 โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก 

“บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) เพ่ือการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั” 
เลขท่ีบญัชี   027-1-07272-0 
ประเภทบญัชี  กระแสรายวนั 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) สาขา ไชน่าทาวน์ เยาวราช                
โดยแนบหลกัฐานการโอนเงินภายในวนัใช้สทิธิ 
 

5.2 ชําระโดย เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค ท่ีสามารถเรียกเก็บได้จากสํานกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานคร
ได้ภายใน 1 วนัทําการเทา่นัน้ โดยลงวนัท่ีก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย 
“บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน)” ท้ังน้ี งดรับเอกสารสําหรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธิ
ทางไปรษณีย์ งดรับเชค็ต่างจังหวัด งดรับเชค็ ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพ่ือชาํระเงนิทาง
ไปรษณีย์ และงดชาํระเงนิด้วยเงนิสด ทัง้นี ้ การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือ
บริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจํานวนดงักลา่วได้แล้วเทา่นัน้ หากเรียกเก็บเงินไมไ่ด้ด้วยเหตผุลใดๆ ท่ี
มิได้เกิดจากบริษัท ให้ถือวา่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สทิธิดงักลา่ว และหมด
สทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป 

หมายเหต ุ : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จ่ายทางภาษี และ/  
หรือ อากรแสตมป์ทัง้หมด (ถ้ามี) ตามบทบญัญติัแหง่ประมวลรัษฎากรวา่ด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบงัคบั 
หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือบงัคบัใช้ในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสทิธิ (ถ้ามี) 

6. สถานที่ตดิต่อในการใช้สทิธิ 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
877-881 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย 
เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์  02-236-9171-6 
โทรสาร  02-238-5286 

  

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

               ขอแสดงความนบัถือ 

          

                       (นายพงษ์ศกัด์ิ ชาเจียมเจน) 

                          กรรมการผู้ อํานวยการ 



ใบจองซือ้เลขท่ี.......................................................
แบบแสดงความจํานงการใช้สทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) (TH-W3) 

กําหนดวนัใช้สทิธิ :   วนัท่ี 30 กนัยายน  2565 ใช้สทิธิครัง้แรก โดยกําหนดการใช้สทิธิ 
      ระหว่างเวลาทําการของนายทะเบียนหุ้นบริษัทฯ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. 

อัตราการใช้สิทธิ :   1 ใบสาํคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 1 บาท 
ระยะเวลาย่ืนความจํานงการใช้สทิธิ :  ภายใน 5 วนัทําการ ก่อนวนัใช้สทิธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. 
เรียน  คณะกรรมการบริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน)    วนัท่ีย่ืนความจํานงการใช้สทิธิ................................... 

ผู้จองซือ้หุ้นโปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน และตัวบรรจง 
ข้าพเจ้า (โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หุ้น) 
        บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย                   บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว               นิติบคุคลสญัชาติไทย             นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว 
          เลขท่ีประจําตวัประชาชน / เลขท่ีใบต่างด้าว / หนงัสือเดนิทาง / เลขทะเบียนบริษัท ................................................................................................. 
ช่ือ          นาย          นาง              นางสาว          นิติบคุคล            อ่ืนๆ ...........................................................................................เพศ           ชาย          หญิง 
บ้านเลขท่ี...............................................ตรอก/ซอย.......................................ถนน..........................................แขวง/ตําบล............................................ 
เขต/อําเภอ............................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย์...............................โทรศพัท์................................................ 
สญัชาติ................................................อาชีพ..............................................วนั/เดือน/ปีเกิด(วนัจดทะเบียนนิตบิคุคล).................................................... 
เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษี................................................................................ 
มีความประสงค์ท่ีจะใช้สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิ 
ท่ีขอใช้สทิธิ (หน่วย) 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้จาก 
การขอใช้สทิธิ (หุ้น) 

ราคาใช้สทิธิ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
(บาท) 

จํานวนเงิน(ตวัอกัษร) 

    1.00    

 ข้าพเจ้าได้ชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วโดย              เช็คบคุคล                 เช็คธนาคาร(แคชเชียร์เชค็)                 ดร๊าฟท์(ตัว๋แลกเงินธนาคาร) 
ธนาคาร......................................................สาขา....................................เลขท่ีเชค็...........................................ลงวนัท่ี......................................... 
สัง่จ่าย “บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) เพื่อการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ” (ไมรั่บเช็คต่างจงัหวดั) 

 ข้าพเจ้าได้สง่มอบใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั จํานวน........................ใบ  จํานวนรวมทัง้สิน้.....................................หน่วย ตามรายการดงันี ้
เลขท่ีใบสําคญั ...................................................... จํานวน ............................................................................หน่วย 
เลขท่ีใบสําคญั ...................................................... จํานวน ............................................................................หน่วย 

 หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดงัต่อไปนี ้(เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 

นําหุ้นเข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ของตนเอง: ให้ออกหุ้นสามญัท่ีได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากดั 
       เพ่ือผู้ฝาก” และดําเนินการให้บริษัท.............................................................................สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี....................................................... 
       นําหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากดั ตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
       เลขท่ี.....................................................ช่ือบญัชี.................................................................................................ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ 

นําหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์: ให้ออกใบหุ้นสามญัท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั”  และนําหุ้น 
เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากดั โดยนําเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า 

รับเป็นใบหุ้น: ให้ออกใบหุ้นสามญัท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือของข้าพเจ้าและสง่มอบใบหุ้นมาให้ข้าพเจ้าภายใน 45 วนันบัจากวนัท่ีใช้สทิธิซือ้หุ้นตามท่ีอยู่ท่ีระบตุามสมดุ 
      ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ซึง่ข้าพเจ้าตกลงว่า ข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและอนญุาตให้ทํา 
      การซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่ จะซือ้หุ้นสามญัจํานวนดงักลา่ว และจะไมย่กเลกิรายการท่ีได้แสดงไว้ข้างต้นนี ้แตห่ากข้าพเจ้าไมส่ง่ใบจองซือ้หุ้นสามญัท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน
เรียบร้อย พร้อม เช็ค/แคชเชียร์เชค็/ตัว๋แลกเงินธนาคาร มาถึงบริษัทภายในกําหนดเวลาการจองซือ้ หรือ เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตัว๋แลกเงินธนาคาร ไมผ่่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ให้ถือ
ว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไมป่ระสงค์ใช้สทิธิการจองซือ้หุ้น 

ลงช่ือ.............................................................................................ผู้จองซือ้หุ้นสามญั 

  

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญ (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย) 
วนัท่ีจองซือ้....................................................ใบจองซือ้เลขท่ี .............................................................................. 
บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน)  ได้รับเงินจาก ......................................................................................................................................................................................... 
เพ่ือจองซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสทิธิของบริษัท จํานวน ....................................... หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน .................................................................บาท 
โดยชําระเป็น                เช็คบคุคล                        เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค)                         ดร๊าฟท์ (ตัว๋แลกเงินธนาคาร) 
ธนาคาร .............................................................. สาขา .............................................. เลขท่ีเชค็ ......................................................... ลงวนัท่ี .............................................. 
          นําหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตนเอง โดยเข้าบญัชีผู้ฝากเลขท่ี ................................................... บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี ......................................................... 
          นําหุ้นเข้าฝากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า 
          รับเป็นใบหุ้น 

ลงช่ือ ...............................................................................เจ้าหน้าท่ีผู้ รับมอบอํานาจ 

บริษัทขอสงวนสิทธิไม่นําฝากหลกัทรพัย์เขา้บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย์ หากมีขอ้บ่งชีว่้าท่านอาจเป็นบคุคลสหรัฐฯ และจะออกเป็นใบหลกัทรพัย์แทน 



 

BROKER
ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name
002 บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้จาํกดั  032 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบีเอสที จาํกดั (มหาชน)

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
003 บริษทัหลกัทรัพย ์พาย จาํกดั (มหาชน) 034 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

Pi Securities Public Company Limited PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
004 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั  038 บริษทัหลกัทรัพย ์บียอนด ์จาํกดั (มหาชน)

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD Beyond Securities Public Company Limited
005 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006 บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 050 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จาํกดั 

Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 051 บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จาํกดั

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั 052 บริษทัหลกัทรัพย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited
010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช ์(ประเทศไทย) จาํกดั  200 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
011 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จาํกดั

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD.
013 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 213 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
014 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 221 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  จาํกดั (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
015 บริษทัหลกัทรัพย ์คิงส์ฟอร์ด จาํกดั (มหาชน) 224 บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน)

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED
016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จาํกดั  (มหาชน) 225 บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
019 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั     229 บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จาํกดั

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   
022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จาํกดั 230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จาํกดั

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
023 บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั

SCB SECURITIES CO.,LTD. CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)
026 บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั  (มหาชน)     244 บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
027 บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จาํกดั

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.
029 บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จาํกดั (มหาชน) 248 บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย เอก็ซ์สปริง จาํกดั

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED Krungthai XSpring Securities Company Limited
030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน)

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD. FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name
236 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TMBThanachart Bank Public Company Limited
245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (เพ่ือตราสารหน้ี)

TMBThanachart Bank Public Company Limited THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
301 ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเด้ียน)

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TSFC  SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 336 ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TMBThanachart Bank Public Company Limited
304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงก้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 339 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
305 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือคา้ตราสารหน้ี)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 350 บริษทัหลกัทรัพย ์สยามเวลธ์ จาํกดั

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 351 บริษทัหลกัทรัพย ์เวล็ธ์ เมจิก จาํกดั

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED WEALTH MAGIK SECURITIES CO.,LTD
320 ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น 425 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (เพ่ือลกูคา้)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้อมูล ณ วนัที่ 19 เมษายน 2565
สําหรับการจองซ้ือหุ้น

รายช่ือสมาชิกผู้ฝากหลกัทรัพย์ 


