
 

ที่ กกค. 3-652-0005                                                      9   มีนาคม  2565 
 

เร่ือง  การรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยส าคัญภายหลงัการเสนอขายตามมาตรา 57 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ 
  

เรียน  เลขาธิการ  
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

อ้างถึง 1. ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ท่ี สจ. 63/2559  เร่ือง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษทัที่ออกตราสารหนี ้
  ภายหลงัจากการเสนอขายตราสารหนี ้ (ฉบับประมวล)  ลงวันที่  29 ธันวาคม 2559 
 2. ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ ที่ ทจ. 12/2559 เร่ือง การขออนญุาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขาย 
  หุ้นกู้ที่มีอนุพันธแ์ฝง (ฉบับประมวล) ลงวนัที่ 4  พฤษภาคม  2559 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อมูลเกี่ยวกบัตราสารหนี ้
  2.   รายละเอียดของเหตุการณ ์
  3. หนังสือแจ้งตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีการเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของธนาคารโดย 
   บริษัท เอสซีบ ีเอกซ์ จ ากัด (มหาชน) 
        

 ตามประกาศทีอ้่างถึง  ก าหนดให้บริษัทที่ขออนญุาตออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง รายงานเหตุการณ์ที่มี
นัยส าคญั กรณีบริษัทกระท าหรือถกูกระท าอันมีลกัษณะเป็นการครอบง าหรือถูกครอบง ากิจการตามมาตรา 247 ตามที่
ก าหนดในมาตรา 57 (5) ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พรบ.หลกัทรัพย์ฯ”) ให้ส านักงาน ก.ล.ต. 
ภายใน 7 วันท าการนบัแตว่ันที่เกิดเหตกุารณ์  นัน้ 
 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”)  ในฐานะผู้ขออนญุาตออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง   
ขอน าส่งข้อมูลรายงานเหตุการณ์ที่มีนยัส าคัญตามมาตรา 57 (5)  ของ พรบ.หลกัทรัพย์ฯ พร้อมเอกสารประกอบมายัง
ท่าน โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
                                            ขอแสดงความนับถือ 
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 
  
  (นายจิราวัฒน ์จ ารัสโรมรนั) 
                  ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงานก ากับและควบคุม 
 
สายงานก ากับและควบคุม :  โทร.  0-2795-5048 (สราวุธ  มาสะพันธ์) 
สายงานตลาดการเงิน : โทร.  0-2544-3225 (ศรินยา ตัง้ศรีเสรี) 



เอกสารแนบ 1 

ข้อมูลเก่ียวกับตราสารหนี ้

ข้อมูลตราสารหนีท้ี่เสนอขายภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธแ์ฝงของธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 

1/2564 และโครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธแ์ฝงของธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2565 มีรายละเอียด ดังนี ้

ชื่อและประเภท 

ของตราสาร 
 หุ้นกู้ทีม่ีอนุพันธ์แฝงภายใต้ 

โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงของ 

ธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน)  

ครัง้ที่ 1/2564 

หุ้นกู้ทีม่ีอนุพันธ์แฝงภายใต้ 

โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงของ 

ธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน)  

ครัง้ที่ 1/2565 

ระยะเวลาเสนอขาย 

(Offering Period) 
 เสนอขาย 19 กุมภาพนัธ์ 2564 ถึง  

17 กุมภาพันธ์ 2565 

เสนอขาย 21 กุมภาพนัธ์ 2565 ถึง  

18 กุมภาพันธ์ 2566 

จ านวนตราสาร 
ที่เสนอขายทัง้หมด 

(รุ่น) 

 953 47 

จ านวนตราสาร 
ที่เสนอขายทัง้หมด  
คิดเป็นจ านวนเงิน 

(บาท) 

 8,377,316,979.43 445,957,253.50 

จ านวนตราสารที่ 
ยังไม่ได้ไถ่ถอน (รุ่น) 

 303 47 

จ านวนตราสารที่ 
ยังไม่ได้ไถ่ถอน  

คิดเป็นจ านวนเงิน 

(บาท) 

 2,916,674,136.26 445,957,253.50 

 



เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดของเหตุการณ์ที่ต้องรายงานต่อส านักงาน 

1. เหตุที่ท าให้เกิดเหตุการณ์ 

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มีแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ไทยพาณิชย์ สู่กลุ่มธุรกิจการเงินเอสซบีี เอกซ์ (“กลุ่มธุรกิจฯ”) โดยการจัดตัง้บริษัท เอสซีบ ีเอกซ์ จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษทั” หรือ “ผู้ท าค าเสนอซือ้”) เข้าเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มธรุกิจฯ โดยบริษัทจะท าการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ที่ออกใหม่ของบริษัทพร้อมกบัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์เดิมของธนาคาร โดยแลกกับหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ของ
บริษัทในอตัรา 1 หุ้นสามัญของธนาคาร ตอ่ 1 หุ้นสามัญของบริษัท และ 1 หุ้นบุริมสิทธขิองธนาคาร ตอ่ 1 หุ้นสามัญ
ของบริษัท นัน้  

ธนาคารได้แจ้งก าหนดการเสนอซือ้หลกัทรัพย์ธนาคารโดยบริษัทตอ่กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตามหนังสือที่ CSO05-650050 เร่ือง แจ้งก าหนดการเสนอซือ้หลกัทรัพย์ธนาคารโดยบริษัท เอสซบีี 
เอกซ์ จ ากดั (มหาชน) ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565 (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 3) พร้อมจดัส่งแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลกัทรัพย์ที่พร้อมการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ซึ่งเหตุการณด์ังกลา่วถอืเป็นเหตุการณ์
ที่มีนัยส าคัญภายหลงัการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของธนาคาร  

2. วันที่เกิดเหตุการณ์  

    วันที่ 1 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่ แบบ 69/247 -1 ของบริษัทมีผลบังคับใช้ 

 



 

 
ที่ CSO05-650050    1 มีนาคม 2565 

เรื่อง แจง้ก าหนดการเสนอซือ้หลกัทรพัยธ์นาคารโดยบรษิัท เอสซีบ ีเอกซ ์จ ากดั (มหาชน) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
สิ่งที่สง่มาดว้ย 1. สรุปขอ้มูลส าคัญในการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่พรอ้มกับการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์ดิมของ

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) โดยบรษิัท เอสซีบี เอกซ ์จ ากดั (มหาชน) 
2. แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่พรอ้มการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(แบบ 69/247-1) 

 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอแจง้ใหท้่านทราบว่า ตามแผนการปรบัโครงสรา้งกลุ่มธุรกิจทาง

การเงินไทยพาณิชย ์สูก่ลุม่ธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ ์(“กลุม่ธุรกิจฯ”) โดยการจดัตัง้บรษิัท เอสซีบี เอกซ ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท” 
หรือ “ผูท้  าค าเสนอซือ้”) เขา้เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มธุรกิจฯ โดยบริษัทจะท าการออกและเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ของ
บริษัทพรอ้มกับการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์ดิมของธนาคาร โดยแลกกับหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ของบริษัทในอตัรา 1 หุน้สามญั
ของธนาคาร ต่อ 1 หุน้สามญัของบรษิัท และ 1 หุน้บรุมิสิทธิของธนาคาร ต่อ 1 หุน้สามญัของบรษิัท นัน้ 

 
เนื่องดว้ยแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยพ์รอ้มการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(แบบ 69/247 -1) ของ

บริษัทมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ในวนัที่ 1 มีนาคม 2565 ดงันัน้ ธนาคารจึงขอแจง้ว่า บริษัทจะเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์ดิมของธนาคารตัง้แต่
วันที่ 2 มีนาคม 2565 จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (เฉพาะวันท าการ) รวมทัง้สิน้ 30 วัน      
ท าการ ซึ่งบรษิัทอาจพิจารณาขยายระยะเวลาดงักลา่วไดอ้ีก โดยบรษิัทจะช าระราคาหลกัทรพัยด์ว้ยการแลกกบัหลกัทรพัยท์ี่ออก
ใหม่ของบรษิัทในอตัรา 1 หุน้สามญัของธนาคาร ต่อ 1 หุน้สามญัของบรษิัท และ 1 หุน้บรุมิสิทธิของธนาคาร ต่อ 1 หุน้สามญัของ
บรษิัท 

 
ทัง้นี ้ธนาคารขอแจง้ว่าผูท้  าค าเสนอซือ้ไดน้  าส่งสรุปขอ้มลูส  าคญัในการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่พรอ้มกับการท า   

ค าเสนอซือ้หลักทรพัยเ์ดิมและแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลักทรพัยพ์รอ้มกับการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(แบบ 
69/247-1) เพื่อเป็นขอ้มลูใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 1 และ 2 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

   ขอแสดงความนบัถือ 
   ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 

                                                                                                             (นางศิรบิรรจง อทุโยภาศ)    
                                                เลขานกุารบรษิัท 
Corporate Office  
โทร. 02-544-4210 และ 02-544-4217 
 

สิ่งที่สง่มาดว้ย 1 



 
การเสนอขายหลักทรัพยท์ีอ่อกใหม่พร้อมกับการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพยเ์ดิม 

ของธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) โดย บริษัท เอสซบีี เอกซ ์จ ากัด (มหาชน) 
 

ชื่อและทีอ่ยู่ของผู้ท าค าเสนอซือ้ บริษัท เอสซีบี เอกซ ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ผูท้  าค าเสนอซือ้”) 
 9 ถนนรชัดาภิเษก แขวงจตจุักร เขตจตจุกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10900 
 
ชื่อของกิจการทีถู่กเสนอซือ้ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) (“ SCB” หรือ “ธนาคารฯ”)   
 9 ถนนรชัดาภิเษก แขวงจตจุักร เขตจตจุกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10900 
 
ชื่อและทีอ่ยู่ของผู้จัดเตรียมค าเสนอซือ้  บริษัทหลักทรัพย ์เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 
 252/6 อาคารเมืองไทย-ภทัร คอมเพล็กซ ์1 ชัน้ 6, 8-11 ถนนรชัดาภิเษก  
 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10310 
 
ชื่อและทีอ่ยู่ของตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย์1 1. บริษัทหลักทรัพย ์เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 

252/6 อาคารเมืองไทย-ภทัร คอมเพล็กซ ์1 ชัน้ 6, 8-11 ถนนรชัดาภิเษก 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท:์ (02) 165-5555 กด 2 แล้วตามด้วยกด 4  
สอบถามข้อมูลได้ทุกวันท าการ ระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. 

 
2. บริษัทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากัด 
ฝ่ายช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย ์
ชัน้ 21 อาคาร 3 ไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซ่า 19 ถนนรชัดาภิเษก  
แขวงจตจุกัร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท:์ (02) 949-1999  
สอบถามข้อมูลได้ทุกวันท าการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. 

 
3. บริษัทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
ฝ่ายปฏิบัติการ 
ชัน้ 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ์เลขท่ี 191 
แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท:์ (02) 618-1122, 1133 หรือ 1141-1143 หรือ 1146-1147 
สอบถามข้อมูลได้ทุกวันท าการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. 

 
4. บริษัทหลักทรัพย ์เอเชีย พลัส จ ากัด 
ชัน้ 3/1 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต ้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท:์ (02) 680-1111, (02) 680-1000 (ลูกค้าสัมพันธ)์ 
สอบถามข้อมูลได้ทุกวันท าการ ระหว่างเวลา 8.30 ถึง 17.00 น. 

 

 
1 ผูถ้ือหุน้ชนิดใบหุน้ สามารถส่งเอกสารเพ่ือตอบรบัค าเสนอซือ้ไดท้ี่สาขาของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทั่วประเทศ 



ทั้งนี้ ส าหรับผู้ถือหุ้นแบบใบหุ้นประเภทบุคคล สามารถน าใบหุ้นและแบบตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคาร         
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จ ากัด (มหาชน) ส่งมอบได้ที่สาขาของธนาคาร             
ไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) ท่ัวประเทศ 

 
ประเภทหลักทรัพยแ์ละหุ้นทีเ่สนอซือ้ หุน้สามญัของธนาคารฯ จ านวน 3,395,667,075 หุน้ และหุน้บุริมสิทธิของธนาคารฯ จ านวน 

3,525,123 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของธนาคารฯ 
และรอ้ยละ 100 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคารฯ ทั้งนีผู้ ้ท าค าเสนอซือ้ ท่ีปรึกษา
การเงิน และท่ีปรกึษากฎหมาย ไดต้รวจสอบแลว้ว่า หลกัทรพัยท่ี์จะออกใหแ้ก่ผูข้าย มีลกัษณะ
สอดคล้องกับหลักทรัพย์ท่ีออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์ และสิทธิท่ีผู้ถือหลักทรัพย์ของ
ธนาคารไทยพาณิชยจ์ะไดร้บัไม่ดอ้ยไปกว่าสิทธิท่ีผูถื้อหลกัทรพัยน์ัน้เคยไดร้บัอยู่เดิม 

 
ราคาเสนอซือ้ ผูถื้อหุน้ของธนาคารฯ ท่ีตอบรบัค าเสนอซือ้จะไดร้บัช าระเป็นหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของ บริษัทฯ 

อัตราการแลกหลักทรพัย์เท่ากับ 1 หุน้สามัญของธนาคารฯ ต่อ 1 หุน้สามัญท่ีออกใหม่ของ
บริษัทฯ และ 1 หุน้บรุิมสิทธิของธนาคารฯ ต่อ 1 หุน้สามญัท่ีออกใหม่ของบริษัทฯ 

 
เงื่อนไขในการยกเลิกค าเสนอซือ้ บริษัทฯ (ผูท้  าค าเสนอซือ้) สงวนสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกค าเสนอซือ้หากมีเหตุการณใ์ดเหตุการณ์

หน่ึงดงัต่อไปนี ้
1. มีเหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ เกิดขึน้ภายหลังจากส านักงาน ก.ล.ต. รับแบบ 

69/247-1 และยังไม่สิน้สุดระยะเวลารบัซือ้ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุใหเ้กิดความ
เสียหายอย่างรา้ยแรงต่อฐานะหรือทรพัยส์ินของกิจการท่ีถกูเสนอซือ้ โดยเหตกุารณห์รือ
การกระท าดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการกระท าของบริษัทฯ หรือการกระท าท่ีบริษัทฯ ตอ้ง
รบัผิดชอบ หรือ 

2. ธนาคารกระท าการใด ๆ ภายหลงัจากส านักงาน ก.ล.ต. รบัแบบ  69/247-1 และยงัไม่
สิน้สดุระยะเวลารบัซือ้ อนัเป็นผลใหม้ลูค่าของหุน้ลดลงอย่างมีนยัส าคญั  

3. เมื่อครบระยะเวลารบัซือ้ท่ีก าหนดไวใ้นแบบ 69/247-1 แลว้ ปรากฏว่าจ านวนหุ้นท่ีมี     
ผูแ้สดงเจตนาขายมีจ านวนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
กิจการ 
 

ระยะเวลารับซือ้ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวนัท าการ ตัง้แต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2565 จนถึงวนัท่ี 
18 เมษายน 2565  รวมระยะเวลา 30 วนัท าการ ซึ่งผูท้  าค าเสนอซือ้อาจจะขยายเวลารบัซือ้
ได ้ทัง้นี ้เมื่อรวมกบัระยะเวลารบัซือ้เดิมแลว้จะไม่เกิน 45 วนัท าการ ทัง้นีว้นัท่ีขา้งตน้อาจมี
การเปลี่ยนแปลงหากมีการประกาศเพิ่มหรือลดวนัหยดุท่ีมีผลกระทบต่อวนัท าการดงักล่าว 

 
ระยะเวลารับซือ้ทีผู่้ถือหลักทรัพยอ์าจยกเลิก ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทกุวนัท าการ ตัง้แต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2565 จนถึงวนัท่ี

การตอบรับค าเสนอซือ้ 29 มีนาคม 2565 (ภายใน 20 วนัท าการแรกของระยะเวลารบัซือ้
รวมกบัจ านวนวนัท่ีขยายเวลารบัซือ้)                               

 
 
 



สถานทีใ่นการรับและย่ืนแบบตอบรับค าเสนอซือ้ ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย ์และสาขาของธนาคารไทยพาณิชยท์ั่วประเทศ (ส าหรบัผูถื้อ
หุน้แบบใบหุน้)  

 
วันช าระราคา ภายใน 7 วนัท าการนับจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลารบัซือ้ (กรณีไรใ้บหุน้) และภายใน 15 วนั

ท าการนับจากวันท่ีสิน้สุดระยะเวลารบัซือ้ (กรณีใบหุน้) โดยผูแ้สดงเจตนาขายสามารถ
เลือกวิธีการช าระไดต้ามรายละเอียดท่ีปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย
หลกัทรพัยพ์รอ้มการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(แบบ 69/247-1) ทัง้นีผู้ท่ี้เลือกรบัเป็นใบหุน้ 
อาจจะไม่ไดร้บัหุน้ในวนัท่ีหุน้ของผูท้  าค าเสนอซือ้ เริ่มซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ 

 
**ข้อเสนอซือ้ ราคาเสนอซือ้ (ยกเว้นระยะเวลารับซือ้ที่ได้ระบุในค าเสนอซือ้หลักทรัพย)์ นี้ เป็นข้อเสนอซือ้ ราคาเสนอซือ้สุดท้าย** 

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยพ์รอ้มการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(แบบ 69/247-1)  
ซึ่งจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหลกัทรพัยแ์ลว้หรือขอรบัไดท่ี้ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย์ 

 
 


