ใบจองซื ้อเลขที่.......................................................
แบบแสดงความจํานงการใช้ สทิ ธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท ตงฮั ้ว โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน) (TH‐W2)
กําหนดวันใช้ สทิ ธิ
: วันทําการสุดท้ ายของเดือน มิถนุ ายน 2562 ยกเว้ น วันใช้ สทิ ธิสดุ ท้ าย โดยกําหนดการใช้ สทิ ธิ
ระหว่างเวลาทําการของนายทะเบียนหุ้นบริษัทฯ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
อัตราการใช้ สิทธิ
: 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 1 บาท
ระยะเวลายื่นความจํานงการใช้ สทิ ธิ : ภายใน 5 วันทําการ ก่อนวันใช้ สทิ ธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
เรี ยน คณะกรรมการบริษัท ตงฮั ้ว โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นความจํานงการใช้ สทิ ธิ...................................
ผู้จองซือ้ หุ้นโปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีใ้ ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน และตัวบรรจง
ข้ าพเจ้ า (โปรดระบุประเภทผู้จองซื ้อหุ้น)
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว
นิติบคุ คลสัญชาติไทย
นิติบคุ คลสัญชาติต่างด้ าว
เลขที่ประจําตัวประชาชน / เลขที่ใบต่างด้ าว / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท .................................................................................................
ชื่อ
นาย
นาง
นางสาว
นิติบคุ คล
อื่นๆ ...........................................................................................เพศ
ชาย
หญิง
บ้ านเลขที่...............................................ตรอก/ซอย.......................................ถนน..........................................แขวง/ตําบล............................................
เขต/อําเภอ............................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์................................................
สัญชาติ................................................อาชีพ..............................................วัน/เดือน/ปี เกิด(วันจดทะเบียนนิตบิ คุ คล)....................................................
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี................................................................................
มีความประสงค์ที่จะใช้ สทิ ธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท ตงฮั ้ว โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ จาก
ราคาใช้ สทิ ธิ
รวมเป็ นเงินทั ้งสิ ้น
จํานวนเงิน(ตัวอักษร)
ที่ขอใช้ สทิ ธิ (หน่วย)
การขอใช้ สทิ ธิ (หุ้น)
(บาทต่อหุ้น)
(บาท)
1.00
 ข้ าพเจ้ าได้ ชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดย
เช็คบุคคล
เช็คธนาคาร(แคชเชียร์ เช็ค)
ดร๊ าฟท์(ตัว๋ แลกเงินธนาคาร)
ธนาคาร......................................................สาขา....................................เลขที่เช็ค...........................................ลงวันที่.........................................
สัง่ จ่าย “บัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)” (ไม่รับเช็คต่างจังหวัด)
 ข้ าพเจ้ าได้ สง่ มอบใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ จํานวน........................ใบ จํานวนรวมทั ้งสิ ้น.....................................หน่วย ตามรายการดังนี ้
เลขที่ใบสําคัญ ......................................................
จํานวน ............................................................................หน่วย
เลขที่ใบสําคัญ ......................................................
จํานวน ............................................................................หน่วย
 หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดําเนินการดังต่อไปนี ้ (เลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)
นําหุ้นเข้ าบัญชีซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของตนเอง : ให้ ออกหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรนั ้นไว้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด
เพื่อผู้ฝาก” และดําเนินการให้ บริษัท.............................................................................สมาชิกผู้ฝากเลขที่.......................................................
นําหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด ตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์
เลขที่.....................................................ชื่อบัญชี.................................................................................................ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริษัทนั ้น
นําหุ้นเข้ าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรั พย์ : ให้ ออกใบหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรนั ้นไว้ ในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุ้น
เข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้ าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า
รั บเป็ นใบหุ้น : ให้ ออกใบหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรนั ้นไว้ ในชื่อของข้ าพเจ้ าและส่งมอบใบหุ้นมาให้ ข้าพเจ้ าภายใน 45 วันนับจากวันที่ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นตามที่อยูท่ ี่ระบุตามสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึง่ ข้ าพเจ้ าตกลงว่า ข้ าพเจ้ าอาจได้ รับใบหุ้นหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ ทํา
การซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่า จะซื ้อหุ้นสามัญจํานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการที่ได้ แสดงไว้ ข้างต้ นนี ้ แต่หากข้ าพเจ้ าไม่สง่ ใบจองซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วน
เรี ยบร้ อย พร้ อม เช็ค/แคชเชียร์ เช็ค/ตัว๋ แลกเงินธนาคาร มาถึงบริษัทภายในกําหนดเวลาการจองซื ้อ หรื อ เช็ค/แคชเชียร์ เช็ค/ตัว๋ แลกเงินธนาคาร ไม่ผ่านการเรี ยกเก็บเงินจากธนาคาร ให้ ถือ
ว่าข้ าพเจ้ าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้ สทิ ธิการจองซื ้อหุ้น
ลงชื่อ.............................................................................................ผู้จองซื ้อหุ้นสามัญ

หลักฐานการรั บฝากการจองซือ้ หุ้นสามัญ (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วย)
วันที่จองซื ้อ....................................................
ใบจองซื ้อเลขที่ ..............................................................................
บริษัท ตงฮั ้ว โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน) ได้ รับเงินจาก .........................................................................................................................................................................................
เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท จํานวน ....................................... หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท รวมเป็ นเงิน ............................................................................บาท
โดยชําระเป็ น
เช็คบุคคล
เช็คธนาคาร (แคชเชียร์ เช็ค)
ดร๊ าฟท์ (ตัว๋ แลกเงินธนาคาร)
ธนาคาร ............................................................. สาขา ................................................ เลขที่เช็ค ............................................................ ลงวันที่ ....................................................
นําหุ้นเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยเข้ าบัญชีผ้ ฝู ากเลขที่ ................................................... บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เลขที่ ...................................................................
นําหุ้นเข้ าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า
รับเป็ นใบหุ้น
ลงชื่อ ...............................................................................เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอํานาจ

บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ ไม่นําฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีบริ ษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ หากมี ขอ้ บ่งชีว้ ่าท่านอาจเป็ นบุคคลสหรัฐฯ และจะออกเป็ นใบหลักทรัพย์ แทน

BROKER
ชื่อบริ ษทั
ผูฝ้ ากเลขที่
Company Name
Participant No.
บริ ษทั หลักทรัพย์ทิสโก้ จํากัด
002
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
003
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
004
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
005
บริ ษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
006
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
007
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
008
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด
010
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
011
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
013
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
014
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากัด
015
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
016
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
019
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นิต้ ี จํากัด
022
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
023
SCB SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
026
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
027
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์กรุ งศรี จํากัด (มหาชน)
029
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
030
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

ชื่อบริ ษทั
ผูฝ้ ากเลขที่
Company Name
Participant No.
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
236
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิต้ ีคอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด
242
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)

ชื่อบริ ษทั
ผูฝ้ ากเลขที่
Company Name
Participant No.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
032
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
034
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
038
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน)
048
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
050
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
051
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด
052
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
200
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
211
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
213
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
221
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
224
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
225
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด
229
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
230
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
244
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
247
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
248
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
924
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
ชื่อบริ ษทั
ผูฝ้ ากเลขที่
Company Name
Participant No.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
243
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
245
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
ชื่อบริ ษทั
ชื่อบริ ษทั
ผูฝ้ ากเลขที่
ผูฝ้ ากเลขที่
Company Name
Company Name
Participant No.
Participant No.
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
329
301
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (เพื่อตราสารหนี้)
302
330
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) - ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
303
334
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
304
336
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
305
337
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
308
339
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้)
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
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุ งเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
320
345
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
328
425
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

