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ซึง่ผู้จอง

น คณะกรรมการบริษัท ทีดบั
พเจ้า (นาย / นาง / นางสาว /
พ ....................................
วดั...................................
ายเลขโทรศพัท์...................

บคุคลธรรมดาสญัชาติไท
นิติบคุคลสญัชาติไทย เล

ดแนบหลกัฐานประกอบการ
มทะเบียนผู้ ถือหุ้นของผู้ออกห
มเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น………
เหตนีุข้้าพเจ้ามีความประสง

1.  จองซือ้ตามสทิธิ 

2.  จองซือ้น้อยกวา่สทิธิ 

3.  จองซือ้เกินกวา่สทิธิ (ระบ

ยเหต:ุ การจองซือ้และการชํา
ซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพหากผู้จอง
มกนันีข้้าพเจ้าขอสง่เงินคา่จอ
เงินสด …………………
เงินโอน  เข้าบญัชีเงินฝา
 (โปรดแนบหลกัฐาน)ลง
เช็คธนาคาร  
เลขทีเช็ค / ดราฟต์ .......
ธนาคาร.......................
โดยส่ังจ่าย  “บริษัท ที
(กรณีเป็นเช็ค ดราฟต์ ตัว๋

กข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้น
ให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพท
ตรงกบัช่ือของบญัชีซือ้ขา
เพ่ือผู้ฝากเพ่ือเข้าบญัชีซื ้
ให้ออกใบหุ้นกู้แปลงสภา
บริษัทจดัสรร TWZ-W7 ไ
ฝากเลขท่ี ..………………
*** ในกรณีท่ีต้องการออก
ข้าพเจ้าประสงค์ให้บริษัท
เลขท่ีบญัชี ……………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะรับ

นงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นกู้แปล
เจ้าขอให้ความยินยอมแตง่ตัง้
เจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบ
หมายวา่ด้วยการป้องกนัและป
เจ้าเข้าใจถึงลกัษณะความเสี่
อยา่งดี ข้าพเจ้าได้ตดัสนิใจใน
กู้แปลงสภาพไมต้่องรับผิดชอบ
อมรับคืนเงินคา่จองซือ้ (โดยไ

ษัทท่ีมีสทิธิได้รับการจดัสรรตาม
 ้หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรร
หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่ง

ประการ 
ข้าพเจ้าได้ผา่นการทําแบบ

ประเมิน Suitability Test มาเ
ข้าพเจ้าได้ผา่นขัน้ตอนการ
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้าพเ

วกบัลกัษณะความเสี่ยง และ
ated  / ตราสารหนี ้non-inves
งสภาพทกุประการ 
ข้าพเจ้าได้รับเอกสารต่าง

ภณัฑ์ ความเสีย่ง และผลตอบ
หุ้นกู้แปลงสภาพ สาํนกังานให

กฐานการรับฝากการจองซื
 

บริษัท ทีดบับลิวแซด คอ
นวนหุ้นกู้แปลงสภาพ………

เงินสดจํานวน...............
เงินโอน ธนาคาร...........
เช็คธนาคาร  เช็คบคุค

ใบ

เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ
ม

ซือ้ต้องจองซือ้ขัน้ต่ํา 1,00

บบลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากั
/ นิติบคุคล) ......................
............ท่ีอยู่เลขท่ี ............
........................................
.......................................

ทย เลขท่ีบตัรประจําตวัประ
ลขทะเบียนนิติบคุคล.………
รใช้สทิธิพร้อมลงนามรับรอง
หุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วนัท่ี 26

……………………………ดงั
งค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นกู้แปลงส

 

บเุฉพาะสว่นเกิน) 

าระเงินโดยผู้จองซือ้ต้องเป็นไป
งซือ้ดําเนินการผิดจากรายละ
องซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่

………………………………
กช่ือ “บริษัท ทีดบับลิวแซด
วนัท่ี ………………………
  เช็คบคุคล  ดร

.......................................
.......................................

ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเร
วัแลกเงินหรือคําสัง่จ่ายเงินข
นกู้แปลงสภาพดงักลา่ว ข้าพ
ท่ีได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในนาม 
ายหลกัทรัพย์ท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แป
อ้-ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี ……
าพท่ีได้รับการจดัสรรในช่ือข
ไว้ในบญัชีศนูย์รับฝากหลกัท
……………นําหุ้นกู้แปลงสภ
กใบหุ้นกู้แปลงสภาพ และใ
ทโอนเงินคา่ดอกเบีย้และเงิน
……………...………………
บหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวนดงัก
ลงสภาพ รวมทัง้ในหนงัสอืบริ
ัง้ บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย พลสั
บนัการเงิน (รวมถึงบริษัทหลกั
ปราบปรามการฟอกเงินท่ีเก่ียว
ยงของการลงทนุในหุ้นกู้แปลง
นการลงทนุในหุ้นกู้แปลงสภาพ
บในความเสยีหายท่ีเกิดขึน้ดงั
ไมม่ีดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยี
มสดัสว่นการถือหุ้น (Right O
รหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้าพเจ้ายิน
งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิ

บประเมิน Suitability Test มา
เกินกวา่ 2 ปี ผู้จองซือ้จะต้องจั
รดําเนินการทําความรู้จกัลกูค้
เจ้าเป็นผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ผลตอบแทนที่เก่ียวข้องกบัตร
stment grade อาจมีความเสี่

 ๆ เก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นก
บแทนจากการลงทนุครบถ้วน
หญ่ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลง

ซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ (ผู้จอ

อร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ไ
……………..………….…
........................................
.......................................
คล ดราฟต์เลขท่ีเช็ค / ด

บจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ
ซึ่ง

มของบริษัทท่ีมีสิทธิได้รับก
มลูคา่ท่ีตราไว้หนว่ยละ 1,
00 บาท และทวีคณูครัง้ละ

กดั (มหาชน) 
........................................
............. ตรอก/ซอย .........
.รหสัไปรษณีย์...................
......เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี

ชาชน.…….………………
…………………………….…
งสําเนาถกูต้อง 

6 ตลุาคม พ.ศ. 2564 (Reco
งันัน้ ข้าพเจ้าจงึมีสิทธิจองซื ้
สภาพของบริษัท ตามรายละ

ปตามรายละเอียดและเง่ือนไข
ะเอียดและเง่ือนไขดงักลา่ว 
าวโดยชําระด้วยวิธี (เลือกอย่า

………….บาท ณ สํานกังาน
 คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาช

………………………………
ราฟต์ (เรียกเก็บได้ทัว่ราชอา
.......................................
...  สาขา .........................

รช่ัน จาํกัด (มหาชน) เพ่ือ
ของธนาคารจะต้องสามารถ
พเจ้าตกลงให้ดําเนินการดงัต
“บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรั
ปลงสภาพประสงค์จะฝาก TW
………………………………
ของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดี
ทรัพย์ ซึง่ช่ือของผู้ ถือหุ้นกู้แป
ภาพเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย
บ TWZ-W7 ไมต้่องกรอกข้อ
นต้น หรือ ในกรณีท่ีข้าพเจ้า
…..………………………ธ
กลา่ว หรือในจํานวนท่ีท่านจั
คณห์สนธิ และข้อบงัคบัของบ
ส จํากดั ซึง่ได้รับความเห็นชอบ
กทรัพย์ และ/หรือ นิติบคุคลอ่ืน
วข้อง 
งสภาพ และรับทราบความเสี่
พด้วยตนเอง โดยไมม่ีผู้ใดหรือ
กลา่ว ข้าพเจ้าขอรับรองและต
ยหายใดๆ) และจะไมเ่ปลีย่นแป
ffering) ตามประกาศคณะกร
ยอมผกูพนัตนเองตามข้อกําห

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

าแล้วไมเ่กิน 2 ปี จากบริษัทหล
จดัทําแบบประเมิน Suitability
ค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อ
ทท่ีมีสทิธิได้รับการจดัสรรตามส
ราสารหนีท่ี้ไม่มีการจดัอนัดบั
ยงด้านเครดิตและสภาพคลอ่

กู้แปลงสภาพดงักลา่วเพ่ือใช้
นแล้ว ทัง้นี ้ผู้จองซือ้หุ้นกู้แปลง
สภาพและนายทะเบียนหุ้นกู้แ

องซือ้โปรดกรอกข้อความ

ได้รับใบเงินจาก (ช่ือตามใบ
…………หุ้น  ราคาเสนอขา
........................................
............... ลงวนัท่ี …………
ราฟต์...............................

พของบริษัท ทีดับบลิวแ
งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
การจดัสรรตามสดัสว่นการ
000 บาท ราคาขายหน่วย
ะ 1,000 บาท ระยะเวลากา

.......................................
................................... ถน
...............................ประเท
ษี.......................................

……….......................... 
……………….….….…. 

ord Date) ข้าพเจ้ามีหุ้นสาม
ซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจําน
ะเอียดตอ่ไปนี ้

จาํนวนหุ้นกู้แปลง

ขตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือแจ้งจ

างใดอย่างหนึง่) 
นของบริษัท 

น) เพ่ือจองซือ้หลกัทรัพย์” เ
…….………………........จํา
าณาจกัร) 
....วนัท่ี ...........................
.......................................
อจองซือ้หลักทรัพย์” 
ถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหั
ตอ่ไปนี ้(จองซือ้หุ้นกู้แปลงส
รัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื
WZ-W7 ไว้ในบญัชีหลกัทรัพ

…..ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัท
ดีท่ีจะมอบหมายให้บริษัทดํ
ปลงสภาพท่ีได้รับจดัสรร TW
ย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
อมลูเลขท่ีสมาชิกผู้ รับฝาก แ
ไมไ่ด้รับจดัสรรหรือได้รับกา
นาคาร ………………...…
ัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกกา
บริษัทท่ีมีอยูแ่ล้วขณะนี ้และ / 
บจากสาํนกังานคณะกรรมกา
นใด) ท่ีข้าพเจ้ามีการทําธุรกรร

ยงท่ีอาจเกิดขึน้ และได้ใช้วิจา
อเจ้าหน้าท่ีใดชีช้วน หรือชกัจงู 
ตกลงวา่จะซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ
ปลงหรือยกเลกิการจองซือ้หุ้น
รรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 
หนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีขอ
พก่อนวันครบกาํหนดไถ่ถอ

ลกัทรัพย์ของผู้จดัจําหนา่ยหลั
y Test มาพร้อมกบัการจองซือ้
เท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า ( KYC
สดัสว่นการถือหุ้น (Right Offe
บความน่าเช่ือถือ (ตราสารหนี
งสงูกวา่ตราสารหนีท้ัว่ไป จึงเ

ประกอบการตดัสินใจลงทนุค
งสภาพอาจตรวจดขู้อกําหนดว
แปลงสภาพ ในวนัและเวลาทํา

มในส่วนนีด้้วย)  

บจอง) ………………………
าย 1,000 บาทตอ่หุ้น จํานว
...............บาท  
………………………….จํา
............................วนัท่ี....

 

 

แซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด
มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปล
รถือหุ้น (Right Offering) 
ยละ 1,000 บาท มลูคา่หุ้น
ารจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ

........................................
นน ...................................
ทศ....................................
........................................

      บคุค
      นิติบ

มญัเดิมของผู้ออกหุ้นกู้แปลง
วนรวม……………………

งสภาพที่จองซือ้ (หน่วย) 

 

 

 

จดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพนี ้แล

เลขท่ีบญัชี 284-0-02185-6
นวนเงิน...........................

.......................................
........................................

หกับญัชีในเขตกรุงเทพมหาน
สภาพเลือกข้อใดข้อหนึง่) : 
พ่ือผู้ฝาก” และดําเนินการให้
พย์ดงักลา่วเท่านัน้สมาชิกผู้ รั
ทนัน้  
าเนินการใดๆ เพ่ือจดัทําใบห

WZ-W7 จะต้องตรงกบัช่ือขอ
ศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝากเพ่ือเข
และเลขท่ีบญัชีซือ้-ขายหลกัท
ารจดัสรรไมค่รบตามจํานวน
………….………..…........
รจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพนีแ้ล
 หรือ ซึง่จะแก้ไขเพ่ิมเติมตอ่ไป
รกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดห
รมทางการเงิน สามารถเปิดเผ

ารณญาณอยา่งรอบคอบในกา
 เพ่ือให้ลงทนุในหุ้นกู้แปลงสภ
พตามจํานวนท่ีจองซือ้ หรือตา
นกู้แปลงสภาพไมว่า่ทัง้หมดหรื
 17/2561 เร่ืองการขออนญุาต
องผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและ
อน”และ/หรือ ข้อกําหนดสทิธิฯ

ลกัทรัพย์หรือจากบริษัทหลกัท
อหุ้นกู้ ในครัง้นีด้้วย) 
 / CDD ) และผา่นการศกึษาข้
ering) ซึง่สามารถเข้าถึงและต
นี ้unrated) / ตราสารหนีท่ี้มีก
เหมาะกบัผู้ลงทนุท่ีมีความรู้แล

ครบถ้วน ได้แก่ หนงัสือแจ้งกา
วา่ด้วยสทิธิและหน้าท่ีของผู้ออ
าการของสถานท่ีดงักลา่ว 

 

………………………………
วนเงิน………………………

านวน...............................
.........................ธนาคาร..

ด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/256
งสภาพก่อนวันครบกาํห
ในอตัราสว่น 45,132 หุ้นเ
กู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายร
พ วนัท่ี 13 – 17 และ 20 ธนั

.....วนั/เดือน/ปีเกิด ............
..................แขวง/ตําบล....
.......................................
........ ประเภทก

คลธรรมดาซึง่เป็นคนตา่งด้า
บคุคลซึง่เป็นคนตา่งด้าวเลข

 
งสภาพจํานวน……………
……………………………

ราคาเ

ะผู้จองซือ้ตกลงและรับทราบ

6 ประเภทบญัชี กระแสรายวั
.......................................

................................ 
..................จํานวนเงิน .....

นครภายใน 1 วนัทําการนบัจ

ห้บริษัทจดัสรร TWZ-W7 ไว้ใ
รับฝากเลขท่ี..………………

หุ้นกู้แปลงสภาพ และสง่มอ
องบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีผ
ข้าบญัชีซือ้-ขายหลกัทรัพย์เ
ทรัพย์ 
นท่ีจองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ดํ
..............….…………สาขา
ละยินยอมรับคืนเงินในกรณีที
ปในภายหน้าด้วย 
หลกัทรัพย์ให้ทําหน้าท่ีเป็นผู้แท
ผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการแส

ารพิจารณาความเสีย่งในการ
ภาพดงักลา่ว หากเกิดความเสี
ามจํานวนท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงส
รือบางสว่น ทัง้นี ้ข้าพเจ้ารับท
ตและการอนญุาตให้เสนอขาย
ะผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสําหรับ
 ซึง่อาจจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติม

รัพย์อ่ืน และรับทราบระดบัคว

ข้อมลูในเอกสารสรุปข้อมลูสาํ
ตรวจสอบข้อมลูท่ีจําเป็นตอ่กา
ารจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต
ละสามารถรับความเสีย่งในระ

ารจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ แล
อกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ ถือห้

      

 เลข

……………………………..
……..………………….……

...........................บาทโปร

.......................................

64 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี
หนดไถ่ถอน 
เดมิตอ่ 1 หนว่ยแปลงสภา
รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 330,000
นวาคม 2564 เวลา 9.00 น

........................................
.......................................
........................................
ารเสียภาษี        หกัภาษี

ว เลขท่ีหนงัสือเดินทาง ....…
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1,000 
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1,000 
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.......................................

.......................................

จากวนัท่ีลงในเช็ค / ดราฟต์ 

ในบญัชีศนูย์รับฝากหลกัทรัพ
……………นําหุ้นกู้แปลงสภา

บใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาให้
ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพประสง
เลขท่ี ………………………

ดําเนินการโอนเงิน หรือ คืนเงิ
า......................................
ท่ีข้าพเจ้าถูกปฏิเสธการจองซื

ทนผู้ ถือหุ้นกู้ตามท่ีผู้ออกหุ้นกู้
ดงตน และ/หรือ การระบตุวัต

เข้าลงทนุ โดยได้ทําการศกึษา
ยีหายใดๆจากการตดัสนิใจลง
สภาพจดัสรรให้ และในกรณีท่ี
ราบวา่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ยตราสารหนีท่ี้ออกใหม่ฉบบัล
บ“หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษ

มตอ่ไปในภายหน้า และข้อควา

วามเสี่ยงท่ียอมรับได้ของข้าพ

าคญัของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็น
ารตดัสนิใจลงทนุในหุ้นกู้แปลง
ตํ่ากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุ
ะดบัสงูได้” และตกลงยินยอมที

ละ (ร่าง) ข้อกําหนดสิทธิฯ รว
หุ้นกู้แปลงสภาพได้ท่ีสาํนกังา
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                   (………….
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ดแนบหลกัฐาน  
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 พ.ศ. 2567 

าพ รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 330,0
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ัพย์ ซึง่ช่ือของผู้ ถือหุ้นกู้แปล
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........................................
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งทนุในหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออ
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิเสธ
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ามใดๆ ในหนงัสอืแจ้งการจดัส

พเจ้าแล้ว (กรณีผู้จองซือ้ยงัไม

นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
งสภาพท่ีจะเสนอขายได้ด้วยต
นได้ (ตราสารหนี ้non-investm
ท่ีจะผกูพนัตามข้อกําหนดและ

วมถึงเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อ
นคณะกรรมการกํากบัหลกัทรั

........................................
.…….………………………

..........................วนัท่ี.......

พของบริษัท 
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......................เพศ ...........
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……. 
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จาํนวนเงนิที่ชาํระ (บาท) 

 

 

 

ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ”)  มีสิท

ดาภิเษก (โอลิมเปีย ไทยทา

ลงสภาพท่ีได้รับจดัสรร TWZ
รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไ

ากวนัปิดการจองซือ้และดํา
ญัชีหลกัทรัพย์ดงักลา่วเท่าน
ยู่กบับริษัทนัน้ 

างโดยโอนเงินเข้าบญัชีของข้
......... 
นเองตามเง่ือนไขข้อกําหนดแล

นกู้แปลงสภาพ ทัง้นี ้เพ่ือปฏิบ

เสีย่งของการลงทนุในหุ้นกู้แป
กหุ้นกู้แปลงสภาพหรือเจ้าหน้
ธการจองซือ้ไมว่า่ทัง้หมดหรือ
นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหมใ่ห้แ
61 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเ
อเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครัง้

สรรเพ่ือการเสนอขายหุ้นกู้แป

ม่เคยผ่านการทําแบบประเมิน

ตนเอง ซึง่ข้าพเจ้าได้รับทราบแ
ment grade) เป็นอย่างดีแล้
ะเง่ือนไขท่ีปรากฏในข้อกําหน

ง รวมถึงได้รับคําอธิบายเก่ีย
รัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สาํน

........................ผู้จองซือ้หุ้น
…………………..) 

.......................................

  ครบถ้วน   ไมค่รบถ้วน  

.......................................
………….…… เจ้าหน้าท่ีผู้

……………… 

……………… 

.....................
.....................

ทธิปฏิเสธไม่รับ

าวเวอร์)  

Z-W7 จะต้อง
ไทย) จํากดั 

เนินการให้
นัน้สมาชิกผู้ รับ

ข้าพเจ้า  
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บตัิให้เป็นไปตาม

ลงสภาพดงักลา่ว
น้าท่ีผู้ รับใบจองซือ้
บางสว่น ข้าพเจ้า
ก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
ติมหรือใช้แทนท่ี) 
ั ง้ที่ 1/2564 ครบ

ลงสภาพดงักลา่ว

น Suitability Test 

และมีความเข้าใจ
วว่า “ตราสารหนี ้
นดสทิธิฯ ของหุ้นกู้

วกบัลกัษณะของ
นกังานใหญ่ของผู้

นกู้แปลงสภาพ 

.... 

..........บาท 
รับมอบอํานาจ  
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ticipant No. 

001 บริษัทห
BUALU

002 
บริษัทห
TISCO 

003 
บริษัทห
COUNT

004 
บริษัทห
DBS VI

005 
บริษัทห
LAND A

006 
บริษัทห
PHATR

007 
บริษัทห
CGS-C

008 
บริษัทห
ASIA P

009 
บริษัทห
CREDIT

010 
บริษัทห
MERRI

011 
บริษัทห
KASIKO

013 
บริษัทห
KGI SE

014 
บริษัทห
CAPITA

015 
บริษัทห
KINGS

016 
บริษัทห
THANA
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บริษัทห
YUANT
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บริษัทห
TRINITY
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บริษัทห
SCB SE
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บริษัทห
FINANS
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บริษัทห
GLOBL
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บริษัทห
UOB KA

rticipant No 
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ธนาคาร
TISCO 
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บริษัทห
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ธนาคาร
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BANGK
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ธนาคาร
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ลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (ม
UANG SECURITIES PUBL

ลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 
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CKERS SECURITIES (TH
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AND HOUSES SECURITI
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RA SECURITIES PUBLIC C
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