เลขที่ใบจอง …………………………………………
ใบจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน
เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอัตราส่วน 3,151 หุน้ เดิมต่อ 1 หน่วยหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 200,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาขายหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่าหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่เสนอขายรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 200,000,000 บาท
ซึ่งผูจ้ องซือ้ ต้องจองซือ้ ขัน้ ต่า 1,000 บาท และทวีคูณครัง้ ละ 1,000 บาท ระยะเวลาการจองซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2565 (เฉพาะวันทาการ) เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
วันที่ยื่นการจองซือ้

 3 สิงหาคม 2565

 4 สิงหาคม 2565

 5 สิงหาคม 2565

 8 สิงหาคม 2565

 9 สิงหาคม 2565

เรียน คณะกรรมการบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล) ................................................................................................................................................ สัญชาติ ..........................................................เพศ................................ อาชีพ ..............................................
ที่อยู่ให้เป็ นไปตามรายชื่อผูถ้ ือหุน้ สามัญที่ปรากฏ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภาพตามสัดสวนการถือหุน้ (Right Offering) (Record Date) วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ประเทศ..................................................... หมายเลขโทรศัพท์....................................................
อีเมล..............................................เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี......................................................................................ประเภทการเสียภาษี


บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน.…….………………………..........................

หักภาษี

ไม่หกั ภาษี

 บุคคลธรรมดาซึ่งเป็ นคนต่างด้าว เลขที่หนังสือเดินทาง ....………………………………….

 นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล.………………………………….……………….….………
 นิติบุคคลซึ่งเป็ นคนต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบุคคล .………………………………………..
โปรดแนบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ตามทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 (Record Date) ข้าพเจ้ามีหุน้ สามัญเดิมของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจานวน………………………………………………………………หุน้
ตามเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ …………………………………ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงมีสิทธิจองซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพเป็ นจานวนรวม………………………………………………….หน่วย
ด้วยเหตุนี ้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้สิทธิซอื ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพของบริษัท ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
จานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซือ้ (หน่วย)
1. จองซือ้ ตามสิทธิ
2. จองซือ้ น้อยกว่าสิทธิ
3. จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเกิน)

จานวนเงินที่ชาระ (บาท)

ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)
1,000
1,000
1,000

หมายเหตุ: การจองซือ้ และการชาระเงินโดยผูจ้ องซือ้ ต้องเป็ นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภาพนี ้ และผูจ้ องซือ้ ตกลงและรับทราบว่าบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“ผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ”) หรือ มีสิทธิปฏิเสธไม่รบั จองซือ้ หุน้ กูแ้ ปลง
สภาพหากผูจ้ องซือ้ ดาเนินการผิดจากรายละเอียดและเงื่อนไขดังกล่าว
พร้อมกันนีข้ า้ พเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพดังกล่าวโดยชาระด้วยวิธี (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 เงินสด ……………………………………………………….บาท ณ สานักงานของบริษัท
 เงินโอน เข้าบัญชีเงินฝากชื่อ “บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)” เลขที่บญ
ั ชี 219-0-03151-6 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารธนาคาร กรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขาปากนา้ (โปรดแนบหลักฐาน)

ลงวันที่ ……………………………………………………….………………........ จานวนเงิน.............................................................................................................. บาท
 เช็คธนาคาร
 เช็คบุคคล
 ดราฟต์ (เรียกเก็บได้ท่วั ราชอาณาจักร)
เลขที่เช็ค / ดราฟต์ ................................................................. วันที่............................................... ธนาคาร................................................. สาขา...................................................................... จานวนเงิน .........................................................บาท
โดยสั่งจ่าย “บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จากัด (มหาชน)”
(กรณีเป็ นเช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงินหรือคาสั่งจ่ายเงินของธนาคารจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทาการนับจากวันที่ลงในเช็ค / ดราฟต์ / ตั๋วแลกเงิน)
หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภาพดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี ้ (จองซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) :
 ให้ออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ได้รบั จัดสรรนัน้ ไว้ในนาม “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยจัดสรรหุน้ กู้แปลงสภาพไว้ในบัญชีศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ซึ่งชื่อของผู้ถือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ได้รบั จัดสรร จะต้องตรงกับชื่อของบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ที่ผถู้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ประสงค์จะฝากหุน้ กูแ้ ปลงสภาพไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดงั กล่าวเท่านัน้ ชื่อบริษัทสมาชิกผูร้ ับฝาก............................................................................................ สมาชิกผู้รบั ฝากเลขที่ ..…………………………นาหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝากเพื่ อ
เข้าบัญชีซือ้ -ขายหลักทรัพย์เลขที่ ………………………………….. ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนัน้
 ให้ออกใบหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ได้รบั การจัดสรรในชื่อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีที่จะมอบหมายให้บริษัทดาเนินการใดๆ เพื่อจัดทาใบหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ และส่งมอบใบหุน้ กูแ้ ปลงสภาพมาให้ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซือ้
กรณีที่ขา้ พเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภาพแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการจัดสรร CWT-W6 ดังต่อไปนี ้ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) :
 ให้ออก CWT-W6 ไว้ในบัญชีศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ซึ่งชื่อของผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ได้รบั จัดสรร CWT-W6 จะต้องตรงกับชื่อของบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ที่ผถู้ ือหุ้นกูแ้ ปลงสภาพประสงค์จะฝาก CWT-W6 ไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดงั กล่าวเท่านั้น สมาชิกผูร้ บั ฝากเลขที่ ..………………………………
นาหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ ากเพื่อเข้าบัญชีซอื ้ -ขายหลักทรัพย์เลขที่ ………………………………….. ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนัน้
 ให้ออก CWT-W6 ตามจานวนที่ได้รบั จัดสรรนัน้ ในนามของ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และนาใบหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กั บ TSD โดยนาบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในหลักทรัพย์ในภายหลัง ผูจ้ องซือ้ จะต้องเสี ย
ค่าธรรมเนียมตามที่ TSD กาหนด)
 ให้ออกใบ CWT-W6 ที่ได้รบั การจัดสรรในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหลักทรัพย์ให้ขา้ พเจ้าทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 โดยข้าพเจ้าอาจได้รบั หลักทรัพย์ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รบั หลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
และอนุญาตให้ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
*** ในกรณีที่ตอ้ งการออกใบหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ และใบ CWT-W6 ไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลเลขที่สมาชิกผูร้ บั ฝาก และเลขที่บัญชีซอื ้ -ขายหลักทรัพย์
ข้าพเจ้าประสงค์ให้บริษัทโอนเงินค่าดอกเบีย้ และเงินต้น หรือ ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้รบั จัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่ จองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการโอนเงิน หรือ คืนเงินค่าจองซือ้ หรือเงินส่วนต่างโดยโอนเงินเข้าบัญชีของข้าพเจ้า
เลขที่บญ
ั ชี …………………………...………………..…… ธนาคาร ………………...…………….………..…........... สาขา..................................................................................... (กรุณาแนบสาเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝากธนาคารพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
คาเตือน กรณีที่ขอ้ มูลที่ผจู้ องซือ้ ระบุไม่สมั พันธ์กันหรือไม่ชัดเจน ตัวแทนรับจองซือ้ ขอสงวนสิทธิดาเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพด้วยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูจ้ องซือ้ หุน้ ส่งไปรษณียล์ งทะเบียนตามรายละเอียดฐานข้อมูลสมุดทะเบียนรายชื่อผูถ้ ือหุน้ สามัญที่ ปรากฎ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพตามสัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 (Record Date)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะรับหุ้นกูแ้ ปลงสภาพจานวนดังกล่าว หรือในจานวนที่ท่านจัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพนี ้ และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ขา้ พเจ้าถูกปฏิเสธการจองซือ้ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขข้อกาหนดและข้อความใดๆ ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ รวมทัง้ ในหนังสือบริคณห์ส นธิ
และข้อบังคับของบริษัทที่มีอยู่แล้วขณะนี ้ และ / หรือ ซึ่งจะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้าด้วย
ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมแต่งตัง้ บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จากัด ซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ทาหน้าที่เป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูต้ ามที่ผอู้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพได้เสนอแต่งตัง้
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใด) ที่ขา้ พเจ้ามีการทาธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตน และ/หรือ การระบุตวั ตนของข้าพเจ้าให้แก่ผอู้ อกหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ ทัง้ นี ้ เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นที่
เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงของการลงทุนในหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ และรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ และได้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาความเสี่ยงในการเข้าลงทุน โดยได้ทาการศึกษาและทาความเข้าใจในความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้ นกูแ้ ปลงสภาพดังกล่าวเป็ นอย่างดี ข้าพเจ้าได้ตดั สินใจในการลงทุนในหุน้ กูแ้ ปลงสภาพด้วย
ตนเอง โดยไม่มีผใู้ ดหรือเจ้าหน้าที่ใดชีช้ วน หรือชักจูง เพื่อให้ลงทุนในหุน้ กูแ้ ปลงสภาพดังกล่าว หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการตัดสินใจลงทุนในหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรือเจ้าหน้าที่ผรู้ บั ใบจองซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ ดังกล่าว ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซือ้ หุน้ กู้แปลงสภาพตามจานวนที่
จองซือ้ หรือตามจานวนที่ผอู้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจัดสรรให้ และในกรณีที่ผอู้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพปฏิเสธการจองซือ้ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่ วน ข้าพเจ้ายินยอมรับคืนเงินค่าจองซือ้ (โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ) และจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ทัง้ นี ้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าผูอ้ อกหุ้นกู้แปลง
สภาพได้รบั อนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูแ้ ปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ ี่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
หรือใช้แทนที่) ทัง้ นี ้ หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพและผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพสาหรับ “หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน” และ/หรือ ข้อกาหนดสิทธิฯ ซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า และข้อความใด ๆ ในหนังสือแจ้งการจัดสรรเพื่อการเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพดังกล่าวทุกประการ
ข้าพเจ้าได้ผ่านการทาแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกิน 2 ปี จากบริษัทหลักทรัพย์ของผูจ้ ัดจาหน่ายหลักทรัพย์หรือจากบริษัทหลักทรัพย์อื่น และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว (กรณีผจู้ องซือ้ ยังไม่เคยผ่านการทาแบบประเมิน Suitability Test หรือประเมิน Suitability Test มาเกินกว่า 2 ปี ผูจ้ องซือ้ จะต้องจัดทา
แบบประเมิน Suitability Test มาพร้อมกับการจองซือ้ หุน้ กูใ้ นครัง้ นีด้ ว้ ย)
ข้าพเจ้าได้ผ่านขัน้ ตอนการดาเนินการทาความรูจ้ ักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ( KYC / CDD ) และผ่านการศึกษาข้อมูลในเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลที่จาเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุนในหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่จะเสนอขายได้ดว้ ยตนเอง ซึ่งข้าพเจ้าได้รบั ทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับตราสาร
หนีท้ ี่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ตราสารหนี ้ unrated) / ตราสารหนีท้ ี่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (ตราสารหนี ้ non-investment grade) เป็ นอย่างดีแล้วว่า “ตราสารหนี ้ unrated / ตราสารหนี ้ non-investment grade อาจมีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องสูงกว่าตราสารหนีท้ ่ วั ไป จึงเหมาะกับผูล้ งทุนที่มี
ความรูแ้ ละสามารถรับความเสี่ยงในระดับสูงได้” และตกลงยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในข้อกาหนดสิทธิฯ ของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพทุกประการ
ข้าพเจ้าได้รบั เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุ นครบถ้วน ได้แก่ หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ และ (ร่าง) ข้อกาหนดสิทธิฯ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้รบั คาอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยง และผลตอบแทนจากการลงทุนครบถ้วนแล้ว ทัง้ นี ้
ผูจ้ องซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพอาจตรวจดูขอ้ กาหนดว่ าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุ้นกูแ้ ปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกูแ้ ปลงสภาพได้ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สานักงานใหญ่ของผูอ้ อกหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ สานักงานใหญ่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูแ้ ปลงสภาพและนายทะเบียนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ในวันและเวลาทาการของสถานที่
ดังกล่าว

ลงชื่อ ...............................................................................ผูจ้ องซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
(…………..…….………………………………………..)

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)

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

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้รบั เงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ____________________________ เพือ่ จองซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพควบใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวน _________________________หน่วย รวมเป็ นเงิน ____________________________บาท
โดยชาระเป็ น:
 เงินสด จานวน...........................................................................................................บาท
 เงินโอน ธนาคาร................................................................. ลงวันที่ …………………………………. จานวน.......................................................... บาท โปรดแนบหลักฐาน
 เช็คธนาคาร  เช็คบุคคล  ดราฟต์ เลขที่เช็ค / ดราฟต์...........................................................วันที่.............................ธนาคาร.........................................สาขา............................................. จานวนเงิน..........................................................บาท
ลงชือ่ …………………………………….…… เจ้าหน้าทีผ่ รู ้ บั มอบอานาจ

BROKER
Participant No.
002
003

Company Name

Participant No.

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES CMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์คนั ทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.

032
034

Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด (มหาชน)
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

004

บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD

038

บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

005

บริษัทหลักทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

048

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

050

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

051

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED

008

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED

052

บริษัทหลักทรัพย์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED

010

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

200

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

211

บริษัทหลักทรัพย์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.

013

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

213

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

014

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

221

บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED

015

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

224

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

016

บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

225

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED

019

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

229

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED

022

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี จากัด
TRINITY SECURITIES CO., LTD.

230

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023

บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED

244

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี(ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026

บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

247

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

027

บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

248

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด
KRUNGTHAIZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

924

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030

บริษัทหลักทรัพย์ไอ วีโกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
SUB-BROKER

Participant No

Company Name

Participant No

236

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

245

242

บริษัทหลักทรัพย์ซิตคี ้ อร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

257

243

บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Company Name
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
THANCHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
Participant No
301

Company Name
ธนาคารซิตแี ้ บงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES

Participant No
329

Company Name
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

302

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

330

ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จากัด (เพื่อตราสารหนี)้
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY

334

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้ น)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN

304

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.

336

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

337

ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

308

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

339

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

340

ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

316

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

343

ธนาคาร ซีไอ เอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

320

ธนาคารดอยซ์แบงก์เอจี สาขากรุ งเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES

425

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

328

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

