วันที่ 15 มิถุนายน 2560
เรื่อง

แจงกําหนดการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (TH-W2) ครั้งแรก

เรียน

กรรมการผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตามที่บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัท รุนที่ 2 (TH-W2) จํานวน 321,665,338 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิม อายุ 5 ป โดยมีการกําหนดวันใชสิทธิไดทุกวันทําการ
สุดทายของเดือนมิถุนายน ของทุกป โดยจะสามารถใชสิทธิครั้งแรกในวันทําการสุดทายของเดือนมิถุนายน 2560 (หากวันที่ใช
สิทธิตรงกับวันหยุดทําการใหเลื่อนวันที่ใชสิทธิเปนวันทําการสุดทายกอนหนาวันที่ใชสิทธิดังกลาว) ซึ่งตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน
2560 นั้น
บริษัทฯ ขอเรียนมาเพื่อแจงกําหนดวันใชสิทธิ และระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัท (TH-W2) ครั้งแรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ดังนี้
1. ระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งแรก คือ ภายในระยะเวลา 5 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิ
แตละครั้ง
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 – 29 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. (ยกเวนวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดราชการ)
2. วันกําหนดการใชสิทธิครั้งแรก
วันที่ 30 มิถุนายน 2560
3. อัตราการใชสิทธิ และราคาในการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิในการซื้อหุนสามัญ 1 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท
4. เอกสาร และหลักฐานในการแจงความจํานงขอใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถติดตอขอรับแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญไดที่บริษัท ในระหวางระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ ดังนี้
4.1 ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอยูในระบบไรใบหุน (Script less System) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ตองการใชสิทธิ
ตองแจงความจํานงและกรอกแบบคําขอใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด โดยยื่นตอบริษัทหลักทรัพย (Broker) ของตน และ Broker จะดําเนินการแจงกับ
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)


บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)



TONG HUA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107537000122

PCL.REGISTRATION NO. 0107537000122

877-881 เจริญกรุง ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพฯ

877-881 CHAROENKRUNG RD., TALAD NOI, BANGKOK

โทร.0-2236-9171-6,0-2236-0143-44 แฟกซ 0-2238-5286

TEL.0-2236-9171-6,0-2236-0143-44 FAX: 0-2238-5286



中華控股有限公司
註冊號碼：0107537000122
泰京石龍軍路達 仔八七七至八一一號
電話：0-2236-9171-6,0-2236-0143-44 傳真：0-2238-5286

4.2 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข
การแจงความจํานงในการใชสิทธิ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามขอบังคับหรือกฎหมาย
ตางๆ ที่ใชบังคับเกี่ยวกับการใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญดวย โดยดําเนินการและสงเอกสารดังตอไปนี้
4.2.1 แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญที่ไดกรอกขอความถูกตองชัดเจน
รายการพรอมลงนามโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

และครบถวนแลวทุก

4.2.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ระบุวาผูถือนั้นมีสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิตาม
จํานวนที่ระบุอยูในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
4.3 หลักฐานประกอบการใชสิทธิ
4.3.1

บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง

4.3.2

บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

4.3.3

นิติบุคคลในประเทศ
สําเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันใชสิทธิ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง และเอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อตาม 4.3.1 หรือ 4.3.2 พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง (ยกเวนกรณีที่บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูโอน/ผูรับโอน ไมตองสง
หลักฐานดังกลาว)

4.3.4

นิติบุคคลตางประเทศ
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันใชสิทธิ ซึ่งรับรองโดย
Notary Public พรอมรับรองสําเนาถูกตอง และเอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อตาม 4.3.1
หรือ 4.3.2 พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

5. วิธีการชําระเงิน
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิชําระเงินตามจํานวนในการใชสิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความ
จํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ(แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิสามารถติดตอขอรับไดที่บริษัทหรือดาวนโหลดไดที่เว็บ
ไซดของบริษัทฯ www.thaitonghua.com และ www.thaizhonghua.com)ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยไมเกินวันใช
สิทธิ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

5.1 โอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ชื่อบัญชี : บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เพื่อการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
ธนาคาร : ทหารไทย จํากัด (มหาชน)
สาขา : ตลาดนอย
เลขที่บัญชี : บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 027-1-07272-0
โดยแนบหลักฐานการโอนเงินภายในวันใชสิทธิ
5.2 ชําระโดย เช็ค ดราฟท หรือ แคชเชียรเช็ค ที่สามารถเรียกเก็บไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1
วันทําการเทานั้น โดยลงวันที่กอนวันกําหนดการใชสิทธิ และขีดครอมเฉพาะสั่งจาย “บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด
(มหาชน)” ทั้งนี้ งดรับเอกสารสําหรับแจงความจํานงในการใชสิทธิทางไปรษณีย งดรับเช็คตางจังหวัด งดรับเช็ค
ดราฟท หรือแคชเชียรเช็คเพื่อชําระเงินทางไปรษณีย และงดชําระเงินดวยเงินสด ทั้งนี้ การใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
ดังกลาวจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจํานวนดังกลาวไดแลวเทานั้น หากเรียกเก็บเงินไมไดดวย
เหตุผลใดๆ ที่มิไดเกิดจากบริษัท ใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิทธิดังกลาว และหมด
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวอีกตอไป
หมายเหตุ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะเปนผูรับภาระคาใชจายทาง
ภาษี และ/หรืออากรแสตมปทั้งหมด (ถามี) ตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรวาดวย
หมวดอากรแสตมป หรือขอบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ หรือบังคับใชในการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถามี)
6. สถานที่ติดตอในการใชสิทธิ
บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
877-881 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดนอย
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 02-236-9171-6
โทรสาร 02-238-5286
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายประจวบ ตันตินนท)
กรรมการผูอํานวยการ

ใบจองซื้อเลขที่.......................................................
แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (TH‐W2)
กําหนดวันใชสทิ ธิ
: วันทําการสุดทายของเดือน มิถุนายน 2560 ยกเวน วันใชสทิ ธิครั้งสุดทาย โดยกําหนดการใชสิทธิ
ระหวางเวลาทําการของนายทะเบียนหุนบริษัทฯ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
อัตราการใชสิทธิ
: 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ : 1 หุนสามัญ ในราคาหุน ละ 1 บาท
ระยะเวลายืน่ ความจํานงการใชสทิ ธิ : ภายใน 5 วันทําการ กอนวันใชสิทธิ ระหวางเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
เรียน คณะกรรมการบริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
วันทีย่ ื่นความจํานงการใชสิทธิ...................................
ผูจองซื้อหุนโปรดกรอกขอความในชองดานลางนี้ใหครบถวน ชัดเจน และตัวบรรจง
ขาพเจา (โปรดระบุประเภทผูจองซื้อหุน)
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว
นิติบุคคลสัญชาติไทย
นิติบุคคลสัญชาติตางดาว
เลขที่ประจําตัวประชาชน / เลขที่ใบตางดาว / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท .................................................................................................
ชื่อ
นาย
นาง
นางสาว
นิติบุคคล
อื่นๆ ...........................................................................................เพศ
ชาย
หญิง
บานเลขที่...............................................ตรอก/ซอย.......................................ถนน..........................................แขวง/ตําบล............................................
เขต/อําเภอ............................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท................................................
สัญชาติ................................................อาชีพ..............................................วัน/เดือน/ปเกิด(วันจดทะเบียนนิตบิ ุคคล)....................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี................................................................................
มีความประสงคทจี่ ะใชสิทธิในการจองซื้อหุน สามัญของบริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนหุน สามัญที่ไดจาก
ราคาใชสทิ ธิ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
จํานวนเงิน(ตัวอักษร)
ที่ขอใชสิทธิ (หนวย)
การขอใชสิทธิ (หุน)
(บาทตอหุน )
(บาท)
1.00
 ขาพเจาไดชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญดังกลาวโดย
เช็คบุคคล
เช็คธนาคาร(แคชเชียรเช็ค)
ดราฟท(ตั๋วแลกเงินธนาคาร)
ธนาคาร......................................................สาขา....................................เลขที่เช็ค...........................................ลงวันที่.........................................
สั่งจาย “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)” (ไมรับเช็คตางจังหวัด)
 ขาพเจาไดสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุนสามัญ จํานวน........................ใบ จํานวนรวมทั้งสิ้น.....................................หนวย ตามรายการดังนี้
เลขที่ใบสําคัญ ......................................................
จํานวน ............................................................................หนวย
เลขที่ใบสําคัญ ......................................................
จํานวน ............................................................................หนวย
 หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุน สามัญดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปนี้ (เลือกขอใดขอหนึ่ง)
นําหุนเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของตนเอง : ใหออกหุน สามัญที่ไดรับจัดสรรนั้นไวในชือ่ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด
เพื่อผูฝาก” และดําเนินการใหบริษัท.............................................................................สมาชิกผูฝากเลขที่.......................................................
นําหุนเขาฝากไวกบั บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด ตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย
เลขที่.....................................................ชื่อบัญชี.................................................................................................ซึ่งขาพเจามีอยูกับบริษัทนั้น
นําหุนเขาฝากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย : ใหออกใบหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรนัน้ ไวในชือ่ ของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุน
เขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา
รับเปนใบหุน : ใหออกใบหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรนัน้ ไวในชื่อของขาพเจาและสงมอบใบหุนมาใหขาพเจาภายใน 45 วันนับจากวันที่ใชสิทธิซื้อหุนตามที่อยูท ี่ระบุตามสมุด
ทะเบียนผูถอื หุน ซึง่ ขาพเจาตกลงวา ขาพเจาอาจไดรับใบหุนหลังจากทีต่ ลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รับหลักทรัพยของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและอนุญาตใหทาํ
การซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ขาพเจาขอรับรองและตกลงวา จะซื้อหุนสามัญจํานวนดังกลาว และจะไมยกเลิกรายการที่ไดแสดงไวขางตนนี้ แตหากขาพเจาไมสงใบจองซื้อหุน สามัญที่ไดกรอกรายละเอียดครบถวน
เรียบรอย พรอม เช็ค/แคชเชียรเช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร มาถึงบริษัทภายในกําหนดเวลาการจองซื้อ หรือ เช็ค/แคชเชียรเช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร ไมผานการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ใหถือ
วาขาพเจาแสดงเจตนาไมประสงคใชสิทธิการจองซื้อหุน
ลงชื่อ.............................................................................................ผูจองซื้อหุน สามัญ

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุนสามัญ (ผูจองซื้อโปรดกรอกขอความในสวนนี้ดว ย)
วันทีจ่ องซื้อ....................................................
ใบจองซื้อเลขที่ ..............................................................................
บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ไดรับเงินจาก .........................................................................................................................................................................................
เพื่อจองซือ้ หุน สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท จํานวน ....................................... หุน ในราคาหุนละ 1 บาท รวมเปนเงิน ............................................................................บาท
โดยชําระเปน
เช็คบุคคล
เช็คธนาคาร (แคชเชียรเช็ค)
ดราฟท (ตั๋วแลกเงินธนาคาร)
ธนาคาร ............................................................. สาขา ................................................ เลขทีเ่ ช็ค ............................................................ ลงวันที่ ....................................................
นําหุนเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของตนเอง โดยเขาบัญชีผฝู ากเลขที่ ................................................... บัญชีซื้อขายหลักทรัพยเลขที่ ...................................................................
นําหุนเขาฝากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา
รับเปนใบหุน
ลงชื่อ ...............................................................................เจาหนาทีผ่ ูรับมอบอํานาจ

ชื่อบริษัท
ผูฝากเลขที่
Company Name
Participant No.
บริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด
002
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
003
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด
004
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
005
บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
006
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
007
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด
008
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช (ประเทศไทย) จํากัด
010
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
011
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
013
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
014
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย แอพเพิล เวลธ จํากัด
015
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน)
016
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด
019
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ทรีนิตี้ จํากัด
022
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพยไทยพาณิชย จํากัด
023
SCB SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพยยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
026
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
027
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพยกรุงศรี จํากัด (มหาชน)
029
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อบริษัท
ผูฝากเลขที่
Company Name
Participant No.
ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน)
236
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด
242
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)

รายชื่อสมาชิกผูฝากหลักทรัพย
สําหรับการจองซื้อหุน
ขอมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559
BROKER
ชื่อบริษัท
ผูฝากเลขที่
Company Name
Participant No.
บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
030
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
032
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
034
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน)
038
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)
048
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จํากัด
050
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด
051
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
200
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
211
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด
213
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
บริษัทหลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน)
224
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพยซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
225
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด
229
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด
230
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
244
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
247
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
248
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
924
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
ชื่อบริษัท
ผูฝากเลขที่
Company Name
Participant No.
บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
243
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
245
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
ชื่อบริษัท
ชื่อบริษัท
ผูฝากเลขที่
ผูฝากเลขที่
Company Name
Company Name
Participant No.
Participant No.
ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
301
329
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด (เพื่อตราสารหนี้)
302
330
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - ผูรับฝากทรัพยสิน
บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
303
334
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
304
336
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
305
337
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพยสิน)
308
339
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส (เพื่อคาตราสารหนี้)
312
340
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
316
343
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพยสิน
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
320
345
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกคา)
328
425
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

