เลขที่ใบจอง ……………………………
…
………………
ใบบจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ
พของบริษัท ทีดับบลิวแซด
แ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/25664 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567
ซึ่งผู
ง ้ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่ อนวันครบกําหนดไถ่
ห
ถอน
เ
เสนอขายให้
แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ
ม
ษัทที่มีสิทธิได้ รับการจั
ก ดสรรตามสัดส่วนการรถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 45,132 หุ้นเดิ
เ มต่อ 1 หน่วยแปลงสภาาพ รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 330,0000 หน่วย
มูมลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท ราคาขายหน่วยละ
ย 1,000 บาท มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 330,0000,000 บาท
ซึง่ ผู้จองซื ้อต้ องจองซื ้อขันตํ
้ ่า 1,0000 บาท และทวีคณ
ู ครัง้ ละะ 1,000 บาท ระยะเวลากาารจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพพ วันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม
น
2564 เวลา 9.00 นน. – 15.00 น.
วันที่ยื่นการจองซื ้อ ………
……….……………………………………
เรี ยน คณะกรรมการบริ ษัท ทีดบบลิ
บั วแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้
พ า (นาย / นาง / นางสาว / นิติบคุ คล) ..................................................................................................................................................วัน/เดือน/ปี เกิด ...................................................... สัญชาติ ..............................................เพศ ................................
อาชีพ ................................................ที่อยู่เลขที่ ......................... ตรอก/ซอย ............................................ ถนนน .....................................................แขวง/ตําบล............................................................................เขต/อําเภอ...................................................
จังหวัด............................................................................รหัสไปรษณีย์..................................................ประเททศ.........................................................................................................................
หมาายเลขโทรศัพท์................................................................เลขประจําตัวผู้เสียภาษีษี .......................................................................................
ประเภทการเสียภาษี  หักภาษีษี  ไม่หกั ภาษี
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
ท เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน.…….………………………..........................
 บุคคลธรรมดาซึ
ค
ง่ เป็ นคนต่างด้ าว เลขที่หนังสือเดินทาง ....…
………………………………
…….
 นิติบคุ คลสัญชาติไทย เลลขทะเบียนนิติบคุ คล.………
…………………………….…
……………….….….….
 นิตบุบิ คคลซึง่ เป็ นคนต่างด้ าวเลขทะเบียนนิติบคุ คล .………………………………………..
โปรดดแนบหลักฐานประกอบการรใช้ สทิ ธิพร้ อมลงนามรับรองงสําเนาถูกต้ อง
ตามมทะเบียนผู้ถือหุ้นของผู้ออกหหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันที่ 266 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (Recoord Date) ข้ าพเจ้ ามีห้ นุ สามมัญเดิมของผู้ออกหุ้นกู้แปลงงสภาพจํานวน………………………………………………………………หุ้น
ตามมเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น………
……………………………ดังั นัน้ ข้ าพเจ้ าจึงมีสิทธิจองซืซื ้อหุ
้ ้ นกู้แปลงสภาพเป็ นจํานวนรวม………………………………………………….หน่วย
ด้ วยเหตุนี ้ข้ าพเจ้ ามีความประสงงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นกู้แปลงสสภาพของบริ ษัท ตามรายละะเอียดต่อไปนี ้
จํานวนหุ้นกู้แปลงงสภาพที่จองซือ้ (หน่ วย)
1. จองซื ้อตามสิทธิ
2. จองซื ้อน้ อยกว่าสิทธิ
3. จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ (ระบบุเฉพาะส่วนเกิน)

ราคาเเสนอขาย (บาทต่ อหน่ วย)
1,000
1,000
1,000

จํจานวนเงินที่ชาํ ระ (บาท)

หมายเหตุ: การจองซื ้อและการชําระเงิ
า นโดยผู้จองซื ้อต้ องเป็ นไปปตามรายละเอียดและเงื่อนไขขตามที่ระบุไว้ ในหนังสือแจ้ งจัจดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพนี ้ และผู้จองซื ้อตกลงและรับทราบว่าบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)(“ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ”) มีสิทธิ
ท ปฏิเสธไม่รับ
จองซืซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพหากผู้จองงซื ้อดําเนินการผิดจากรายละะเอียดและเงื่อนไขดังกล่าว
พร้ อมกันนี ้ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจอองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวโดยชํ
า
าระด้ วยวิธี (เลือกอย่างใดอย่
า
างหนึง่ )
 เงินสด …………………
………………………………
………….บาท ณ สํานักงานนของบริ ษัท
 เงินโอน เข้ าบัญชีเงินฝากชื่อ “บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื ้อหลักทรัพย์
พ ” เลขที่บญ
ั ชี 284-0-021885-6 ประเภทบัญชี กระแสรรายวันธนาคารกรุ งศรี อยุธยาา จํากัด (มหาชน) สาขาถนนนรัชดาภิเษก (โอลิมเปี ย ไทยทาวเวอร์ )
(โปรดแนบหลักฐาน)ลงวันที่ ………………………
………………………………
…….………………........จํานวนเงิน.............................................................................................................. บาท
 เช็คธนาคาร
 เช็คบุคคล  ดรราฟต์ (เรี ยกเก็บได้ ทวั่ ราชอาาณาจักร)
เลขทีเช็ค / ดราฟต์ .........................................................................................วันที่ ..................................................................................................
ธนาคาร................................................................. สาขา ..........................................................................................................................จํานวนเงิน ...............................................................บาท
โดยสั่งจ่ าย “บัญชีเพื่อการจองซื
อ
อ้ หุ้นกู้แปลงสภภาพของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่นจํากัด (มหาชน)”
(กรณีเป็ นเช็ค ดราฟต์ ตัวั๋ แลกเงินหรื อคําสัง่ จ่ายเงินของธนาคารจะต้
ข
องสามารถถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานนครภายใน 1วันทําการนับจากวันที่ลงในเช็ค / ดราฟต์ / ตัว๋ แลกเงิน)
หากกข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นกู
น ้ แปลงสภาพดังกล่าว ข้ าพเจ้
พ าตกลงให้ ดําเนินการดังต่ตอไปนี ้ (จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสสภาพเลือกข้ อใดข้ อหนึง่ ) :
 ให้ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทที่ได้ รับจัดสรรนันไว้
้ ในนาม “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพืพื่อผู้ฝาก” และดําเนินการให้ห้ บริ ษัทจัดสรร TWZ-W7 ไว้ ในบั
ใ ญชีศนู ย์รับฝากหลักทรััพย์ ซึง่ ชื่อของผู้ถือหุ้นกู้แปลลงสภาพที่ได้ รับจัดสรร TWZZ-W7 จะต้ อง
ตรงกับชื่อของบัญชีซื ้อขาายหลักทรัพย์ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพประสงค์
ป
จะฝาก TW
WZ-W7 ไว้ ในบัญชีหลักทรัพย์
พ ดงั กล่าวเท่านันสมาชิ
้
กผู้รัรับฝากเลขที่..………………
……………นําหุ้นกู้แปลงสภาาพเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รัรับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไไทย) จํากัด
เพื่อผู้ฝากเพื่อเข้ าบัญชีซื ้อ-ขายหลั
้
กทรัพย์เลขที่ ……
………………………………
…..ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริ ษัทนั
ท น้
ข าพเจ้ า โดยข้ าพเจ้ ายินดีที่จะมอบหมายให้ บริ ษัทดําเนินการใดๆ เพื่อจัดทําใบหหุ้นกู้แปลงสภาพ และส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาให้ ข้ าพเจ้ าภายใน 15 วันนับจากวันปิ ดการจองซื ้อและดําเนินการให้
 ให้ ออกใบหุ้นกู้แปลงสภาาพที่ได้ รับการจัดสรรในชื่อของข้
บริ ษัทจัดสรร TWZ-W7 ไว้
ไ ในบัญชีศนู ย์รับฝากหลักทรั
ท พย์ ซึง่ ชื่อของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที
ป
่ได้ รับจัดสรร TW
WZ-W7 จะต้ องตรงกับชื่อขอองบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ทผูผี่ ้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพประสงงค์จะฝาก TWZ-W7 ไว้ ในบัญ
ั ชีหลักทรัพย์ดงั กล่าวเท่านันนสมาชิ
้
กผู้รับ
ฝากเลขที่ ..………………
……………นําหุ้นกู้แปลงสภภาพเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์ยรับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝากเพื่อเขข้ าบัญชีซื ้อ-ขายหลักทรัพย์เลขที
เ ่ ………………………
…………….. ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยูย่กบั บริ ษัทนัน้
*** ในกรณีที่ต้องการออกกใบหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบ TWZ-W7 ไม่ต้องกรอกข้ อมู
อ ลเลขที่สมาชิกผู้รับฝาก และเลขที
แ
่ บญ
ั ชีซื ้อ-ขายหลักทรั
ท พย์
ข้ าพเจ้ าประสงค์ให้ บริ ษัทโอนเงิ
ท
นค่าดอกเบี ้ยและเงินต้
น น หรื อ ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ รับจัดสรรหรื อได้ รับกาารจัดสรรไม่ครบตามจํานวนนที่จองซื ้อ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดํดาํ เนินการโอนเงิน หรื อ คืนเงิงินค่าจองซื ้อหรื อเงินส่วนต่างโดยโอนเงิ
า
นเข้ าบัญชีของข้ข้ าพเจ้ า
เลขที่บญ
ั ชี …………………………...………………
…..………………………ธนาคาร ………………...…………….………..…......................….…………สาขาา.......................................................................................
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าจะรับหุ
บ ้ นกู้แปลงสภาพจํานวนดังกล่
ก าว หรื อในจํานวนที่ท่านจััดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพนี ้แลละยินยอมรับคืนเงินในกรณีทีที่ข้าพเจ้ าถูกปฏิเสธการจองซืซื ้อ ข้ าพเจ้ ายินยอมผูกพันตนนเองตามเงื่อนไขข้ อกําหนดแลละข้ อความใดๆ
ในหนนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นกู้แปลลงสภาพ รวมทังในหนั
้
งสือบริ คณห์สนธิ และข้ อบังคับของบบริ ษัทที่มีอยูแ่ ล้ วขณะนี ้ และ / หรื อ ซึง่ จะแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปปในภายหน้ าด้ วย
ข้ าพเจ้ าขอให้ ความยินยอมแต่งตังั ้ บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด ซึง่ ได้ รับความเห็นชอบบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหหลักทรัพย์ให้ ทําหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู
ท ้ ถือหุ้นกู้ตามที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ เสนอแต่งตัง้
ก พย์ และ/หรื อ นิติบคุ คลอืนใด)
น่
ที่ข้าพเจ้ ามีการทําธุรกรรรมทางการเงิน สามารถเปิ ดเผผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการแสดงตน และ/หรื อ การระบุตวั ตตนของข้ าพเจ้ าให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู
น ้ แปลงสภาพ ทังนี
้ ้ เพื่อปฏิบับติให้ เป็ นไปตาม
ข้ าพเจ้ าตกลงและยินยอมให้ สถาบบันการเงิน (รวมถึงบริ ษัทหลักทรั
ว อง
กฎหหมายว่าด้ วยการป้องกันและปปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้
ข้ าพเจ้ าเข้ าใจถึงลักษณะความเสียงของการลงทุ
่
นในหุ้นกู้แปลงงสภาพ และรับทราบความเสียงที
่ ่อาจเกิดขึ ้น และได้ ใช้ วิจารณญาณอย่
า
างรอบคอบในกาารพิจารณาความเสีย่ งในการเข้ าลงทุน โดยได้ ทําการศึกษาาและทําความเข้ าใจในความเเสีย่ งของการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว
เป็ นออย่างดี ข้ าพเจ้ าได้ ตดั สินใจในนการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพพด้ วยตนเอง โดยไม่มีผ้ ใู ดหรื อเจ้
อ าหน้ าที่ใดชี ้ชวน หรื อชักจูง เพื่อให้ ลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภภาพดังกล่าว หากเกิดความเสียี หายใดๆจากการตัดสินใจลงงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อเจ้ าหน้น้ าที่ผ้ รู ับใบจองซื ้อ
หุ้นกู้แปลงสภาพไม่ต้องรับผิดชอบบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นดังกล่าว ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตตกลงว่าจะซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพพตามจํานวนที่จองซื ้อ หรื อตาามจํานวนที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสสภาพจัดสรรให้ และในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิเสธธการจองซื ้อไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ข้ าพเจ้ า
ยินยอมรับคืนเงินค่าจองซื ้อ (โดยไไม่มีดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ)
ย
และจะไม่เปลีย่ นแปปลงหรื อยกเลิกการจองซื ้อหุ้นกู
น ้ แปลงสภาพไม่วา่ ทังหมดหรื
้
รื อบางส่วน ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ ารับทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพพได้ รับอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นกู
น ้ แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริ ษัษัทที่มีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรตามมสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามประกาศคณะกรรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรื่ องการขออนุญาตตและการอนุญาตให้ เสนอขายยตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ฉบับลลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 25661 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อใช้ แทนที่)
ทังนี
้ ้ หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้ าพเจ้ ายินยอมผูกพันตนเองตามข้ อกําหนดว่
ห าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู
อ ้ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและะผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสําหรับ“หุ
บ ้ นกู้แปลงสภาพของบริ ษษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั
อ ่ น จํากัด (มหาชน) ครัั ง้ ที่ 1/2564 ครบ
กําหนดไถ่
ห
ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู
ง ้ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิสิทธิไถ่ ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
พก่ อนวันครบกําหนดไถ่ ถอน”และ/หรื
อ
อ ข้ อกําหนดสิทธิฯ ซึง่ อาจจะมีการแก้ ไขเพิ่มเติมต่
ม อไปในภายหน้ า และข้ อควาามใดๆ ในหนังสือแจ้ งการจัดสรรเพื
ส ่อการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว
ทุกประการ
ป
ข้ าพเจ้ าได้ ผา่ นการทําแบบบประเมิน Suitability Test มาาแล้ วไม่เกิน 2 ปี จากบริ ษัทหลลักทรัพย์ของผู้จดั จําหน่ายหลัลักทรัพย์หรื อจากบริ ษัทหลักทรัพย์อื่น และรับทราบระดับคววามเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของข้ าพพเจ้ าแล้ ว (กรณีผ้ จู องซื ้อยังไมม่เคยผ่านการทําแบบประเมิน Suitability Test
หรื อประเมิ
ป น Suitability Test มาเเกินกว่า 2 ปี ผู้จองซื ้อจะต้ องจัจัดทําแบบประเมิน Suitabilityy Test มาพร้ อมกับการจองซือหุ
้อ ้ นกู้ในครัง้ นี ้ด้ วย)
ข้ าพเจ้ าได้ ผา่ นขันตอนการ
้
รดําเนินการทําความรู้จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า ( KYC / CDD ) และผ่านการศึกษาข้ข้ อมูลในเอกสารสรุปข้ อมูลสําคั
า ญของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นนที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเเจ้ าเป็ นผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทที
ท ่มีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรตามสสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offeering) ซึง่ สามารถเข้ าถึงและตตรวจสอบข้ อมูลที่จําเป็ นต่อกาารตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้แปลงงสภาพที่จะเสนอขายได้ ด้วยตตนเอง ซึง่ ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบแและมีความเข้ าใจ
เกี่ยวกั
ว บลักษณะความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้ องกับตรราสารหนี ้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่
บ
าเชื่อถือ (ตราสารหนีนี ้ unrated) / ตราสารหนี ้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตํต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนนได้ (ตราสารหนี ้ non-investm
ment grade) เป็ นอย่างดีแล้ วว่า “ตราสารหนี ้
unraated / ตราสารหนี ้ non-invesstment grade อาจมีความเสียงด้
่ านเครดิตและสภาพคล่องสูงกว่าตราสารหนี ้ทัว่ ไป จึงเหมาะกั
เ
บผู้ลงทุนที่มีความรู้และสามารถรั
ล
บความเสีย่ งในระะดับสูงได้ ” และตกลงยินยอมทีที่จะผูกพันตามข้ อกําหนดและะเงื่อนไขที่ปรากฏในข้ อกําหนนดสิทธิฯ ของหุ้นกู้
แปลงสภาพทุกประการ
ข้ าพเจ้ าได้ รับเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกูก้ แปลงสภาพดังกล่าวเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุนครบถ้
ค วน ได้ แก่ หนังสือแจ้ งกาารจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ แลละ (ร่ าง) ข้ อกําหนดสิทธิฯ รววมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงได้ รับคําอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ ความเสีย่ ง และผลตอบบแทนจากการลงทุนครบถ้ วนแล้
น ว ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อหุ้นกู้แปลงงสภาพอาจตรวจดูข้อกําหนดวว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ
อ ้ นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุห้้ นกู้แปลงสภาพได้ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานันกงานใหญ่ของผู้
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ สํานักงานใหหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ
แ
ในวันและเวลาทําการของสถานที
า
่ดงั กล่าว

ลงชื่อ................................................................................ผู้จองซื ้อหุ้นกู
น ้ แปลงสภาพ
(…………..…….………………………
…………………..)
ก
บฝากการจองซืซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ (ผู้จองซื
อ อ้ โปรดกรอกข้ อความมในส่ วนนีด้ ้ วย)
หลักฐานการรั

เลขที่ใบจอง...………………............................วันที่..................................................

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คออร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ได้
ไ รับใบเงินจาก (ชื่อตามใบบจอง) ………………………
………………………………
……………………………...เพื่อจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพพของบริ ษัท
 ครบถ้ วน  ไม่ครบถ้ วน
จํานวนหุ
น ้ นกู้แปลงสภาพ……………………..………….……………หุ้น ราคาเสนอขาาย 1,000 บาทต่อหุ้น จํานววนเงิน………………………
……..………………….……
……. บาท โดยชําระเป็ น:
 เงินสดจํานวน..............................................................................................................บาท
 เงินโอน ธนาคาร................................................................. ลงวันที่ …………
………………………….จํานวน...............................
า
...........................บาทโปรดแนบหลักฐาน
 เช็คธนาคาร เช็คบุคคล
ค ดราฟต์เลขที่เช็ค / ดราฟต์...........................................................วันที่.............................ธนาคาร.........................................สาขา.............................................จํานวนเงิน..........................................................บาท
………….…… เจ้ าหน้ าที่ผ้ รัู บมอบอํานาจ
ลงชืชื่อ……………………………

BROKER
Partticipant No.
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
013
014
015
016
019
022
023
024
025
026
Parrticipant No
236
242

Company Name

Participant
P
No.

บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มมหาชน)
BUALUUANG SECURITIES PUBLLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
TISCO SECURITIES COMPANYY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์คนั ทรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
COUNTTRY GROUP SECURITIESS PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THHAILAND) CO.,LTD
บริ ษัทหลักทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
LAND AND
A HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
L
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชชน)
PHATRRA SECURITIES PUBLIC COMPANY
C
LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILLAND) COMPANY LIMITEED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเเทศไทย) จํากัด
CREDITT SUISSE SECURITIES (TTHAILAND) LTD
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริลลินซ์ (ประะเทศไทย) จํากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND)
(
LIMITED
(
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKO
ORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไททย) จํากัด (มหาชน)
KGI SEECURITIES (THAILAND) PUBLIC
P
COMPANY LIMITTED
บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํจากัด (มหาชน)
CAPITAAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIM
MITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ ด จํากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหหาชน)
THANAACHART SECURITIES PUUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศศไทย) จํากัด
YUANTTA SECURITIES (THAILANND) COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นิตี จํากัด
TRINITYY SECURITIES CO., LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
SCB SEECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากั
า ด (มหาชน)
FINANSSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
GLOBLLEX SECURITIES COMPAANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ยโู อบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAAY HIAN SECURITIES (TTHAILAND) PUBLIC COM
MPANY LIMITED
Company Name
ธนาคารร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANNY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ซิตี ้คอร์ ป (ประเทศศไทย) จํากัด
CITICO
ORP SECURITIES (THAILAAND) LIMITED

027
028
029
030
032
033
034
038
041
042
043
045
047
048
050
051
052
211
213
221
248
SUB-BROKER
Participant No
243
245

Company Name
บบริ ษัทหลักทรัพย์อาร์ เอชบี ((ประเทศไทย) จํากัด (มหาชชน)
R SECURITIES (THAILLAND) PUBLIC COMPANNY LIMITED
RHB
บ ษัทหลักทรัพย์ แมคควอรีร (ประเทศไทย) จํากัด
บริ
M
MACQUARIE
SECURITIEES (THAILAND) COMPANNY LIMITED
บ ษัทหลักทรัพย์กรุ งศรี จํากกัด (มหาชน)
บริ
K
KRUNGSRI
SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บ ษัทหลักทรัพย์ไอ วีโกลบออล จํากัด (มหาชน)
บริ
I V GLOBAL SECURITIESS PUBLIC COMPANY LIM
MITED
บ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสทีที จํากัด (มหาชน)
บริ
K
KTBST
SECURITIES PUBBLIC COMPANY LIMITEDD
บ ษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไททย ออนไลน์ จํากัด
บริ
S THAI ONLINE SECURRITIES COMPANY LIMITED
SBI
บ ษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ปรระเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ
P
PHILLIP
SECURITIES (THHAILAND) PUBLIC COMPPANY LIMITED
บ ษัทหลักทรัพย์เออีซี จํากัด (มหาชน)
บริ
A SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
AEC
บ ษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกกน (ประเทศไทย) จํากัด
บริ
J
JPMORGAN
SECURITIESS (THAILAND) COMPANYY LIMITED
บ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ
M
MAYBANK
KIM ENG SECCURITIES (THAILAND) PUUBLIC COMPANY LIMITEED
บ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลลท์ จํากัด
บริ
A WEALTH SECURITIIES COMPANY LIMITED
ASIA
บ ษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอสส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ
C SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITTED
CLSA
บ ษัท หลักทรัพย์ซิตี ้คอร์ ป ((ประเทศไทย) จํากัด
บริ
C
CITICORP
SECURITIES ((THAILAND) COMPANY LIMITED
L
บ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัดั (มหาชน)
บริ
A SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
AIRA
บ ษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอลล จํากัด
บริ
A SECURITIES COMPAANY LIMITED
ASL
บ ษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไททย ออนไลน์ จํากัด
บริ
S THAI ONLINE SECURRITIES COMPANY LIMITED
SBI
บ ษัทหลักทรัพย์จีเอ็มโอ-แซซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด
บริ
G
GMO-Z
COM SECURITIEES (THAILAND) LIMITED
บ ษัทหลักทรัพย์ยบู ีเอส (ปรระเทศไทย) จํากัด
บริ
U SECURITIES (THAILLAND) LTD.
UBS
บ ษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลทท์ จํากัด
บริ
A WEALTH SECURITIIES COMPANY LIMITED
ASIA
บ ษัทหลักทรัพย์เมอร์ ชนั่ พาาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ
M
MERCHANT
PARTNERS SECURITIES LIMITED
บ ษัทหลักทรัพย์เคทีซีมิโก้ จจํากัด
บริ
K ZMICO SECURITIES CCOMPANY LIMITED
KT
Company Name
บบริ ษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
T SECURITIES PUBLLIC COMPANY LIMITED
TSFC
ธ
ธนาคารธนชาต
จํากัด (มหาาชน)
T
THANCHART
BANK PUBBLIC COMPANY LIMITEDD

CUSTODIAN
Parrticipant No
301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

Company Name
ธนาคารรซิตี ้แบงก์เอ็น.เอ.
CITIBAANK, N.A. - CUSTODY SEERVICES
ธนาคารรไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชนน)
THE SIAAM COMMERCIAL BANKK PUBLIC COMPANY LIM
MITED
ธนาคารรกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน
BANGKKOK BANK PUBLIC COM
MPANY LIMITED-CUSTODDY
ธนาคารรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้ง คอร์
ค ปอเรชัน่ จํากัด
THE HO
ONGKONG AND SHANG
GHAI BANKING CORP., LTD.
L BKK.
ธนาคารรกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
THE KRRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารรกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKO
ORNBANK PUBLIC COM
MPANY LIMITED
ธนาคารรสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทยย) จํากัด (มหาชน)
STANDDARD CHARTERED BANKK (THAI) PUBLIC COMPAANY LIMITED
ธนาคารรไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชชน)
INDUSTTRIAL AND COMMERCIAAL BANK OF CHINA (THAAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
L
ธนาคารรดอยซ์แบงก์เอจี สาขากรุ งเททพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ
DEUTSSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SEERVICES
ธนาคารรกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชชน)
BANK OF
O AYUDHYA PUBLIC COMPANY
C
LIMITED

Participant No
329
330
334
336
337
339
340
343
345
425

Company Name
ธธนาคารทหารไทย จํากัด (มมหาชน)
T BANK PUBLIC COM
TMB
MPANY LIMITED
ธ
ธนาคารฮ่
องกงและเซียงไฮ้ แแบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (เเพื่อตราสารหนี ้)
T HONGKONG AND SSHANGHAI BANKING CO
THE
ORP.,LTD.BKK.-BOND
บ ษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
บริ
T SECURITIES PUBLLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
TFSC
ธ
ธนาคารเกี
ยรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
K
KIATNAKIN
BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธ
ธนาคารทหารไทย
จํากัด (มมหาชน)
T BANK PUBLIC COM
TMB
MPANY LIMITED
ธ
ธนาคาร
ทิสโก้ จํากัด (มหาชชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
T
TISCO
BANK PUBLIC CO
OMPANY LIMITED (CUSTTODIAN)
ธ
ธนาคาร
เจพีมอร์ แกน เชส ((เพื่อค้ าตราสารหนี ้)
J ORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
JPM
ธ
ธนาคาร
ซีไอ เอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
C THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
CIMB
ธ
ธนาคารธนชาต
จํากัด (มหาาชน)
T
THANACHART
BANK PUUBLIC COMPANY LIMITEED
ธ
ธนาคารกรุ
งไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้ า)
K
KRUNG
THAI BANK PUBBLIC COMPANY LIMITEDD (FOR CUSTOMER)

