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เลขที ่CGC 098/2564  

8 มีนาคม 2564 
 

เร่ือง แจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชส้ิทธิครัง้ที่ 4 ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1 (CHAYO-W1) 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ตามทีบ่รษัิท ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ไดอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ 
ครัง้ที่ 1 (“CHAYO-W1”) จ านวนทัง้สิน้ 209,998,764 หนว่ย โดยไมค่ิดมลูคา่ จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่น
การถือหุน้ในอตัราสว่น 3 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ นัน้ 

บรษัิทฯ ขอแจง้วนัใชส้ทิธิ คร้ังที่ 4 คือ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ 
 ใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 จ านวน 1 หนว่ย มีสทิธิในการซือ้หุน้สามญัของบรษัิทได ้1.050 หุน้ 
 ราคาการใชส้ทิธิ คือ 6.190 บาทตอ่หุน้ 

2. ระยะเวลาแจ้งความจ านงใช้สิทธิ 
 วนัท่ี 17 มีนาคม 2564 – 30 มีนาคม 2564 (เฉพาะวนัท าการ) ระหวา่งเวลา 8.30 – 15.30 น. 

3. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ 
 ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์
 บรษัิท ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
 เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนสุาวรยี ์เขตบางเขน กรุงเทพฯ 
 โทรศพัท:์ 02-016-4499 โทรสาร: 02-001-2555  

4. ขั้นตอนการใช้สิทธิ 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถขอรบัใบแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัได ้
โดยดาวนโ์หลดจากเวบ็ไซตข์องบรษัิท (www.chayo555.com) โดยสามารถแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุไดท้ี่บรษัิทหรอืตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ (ถา้มี) ตามระยะเวลาการแจง้ความจ านง
ในการใชส้ทิธิตามที่ระบใุนขอ้ 2. ขา้งตน้ 

ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสทิธิอยูใ่นระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งการใชส้ิทธิ 
ตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธิตามที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

(ก) ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนอยู่ในบญัชี “บริษัท ศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่ตอ้งการใชส้ทิธิตอ้งแจง้ความ
จ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธิตามที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดยยื่นตอ่ 

http://www.chayo555.com/
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บรษัิทหลกัทรพัยท์ี่เป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรพัยด์งักลา่ว
จะด าเนินการแจง้กบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิจากบญัชี “บริษัท ศนูย์
รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” โดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะด าเนินการออกใบ
แทนใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท 

(ข) ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไมม่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์โดยใบส าคญัแสดงสทิธิอยูก่บัศนูยร์บั
ฝากหลกัทรพัยใ์น “บญัชีบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย”์ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่ตอ้งการใชส้ทิธิ ตอ้งแจง้
ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดย
ยื่นต่อศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิจาก “บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย์” 
โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะด าเนินการออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ (ทัง้ที่ถือเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิ และในระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless)) ที่
ประสงคจ์ะใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั จะตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ โดยตอ้งด าเนินการ
และสง่เอกสารแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธินัน้ ๆ ดงันี ้

ก) ยื่นใบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัที่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งชดัเจน  และครบถว้นทกุ
รายการ พรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิและสง่ใหแ้ก่บริษัทหรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านง
ในการใชส้ทิธิ (ถา้มี) ในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ 

ข) น าสง่ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ระบใุนใบแจง้ความจ านงการ
ใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บรษัิทหรอืตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ (ถา้มี) 

ค) ช าระเงินตามจ านวนในการใชส้ทิธิที่ระบใุนใบแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่
บรษัิทหรอืตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ (ถา้มี) สามารถช าระเงินโดย 

 โอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากธนาคาร: สามารถช าระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากช่ือบญัชี 
“บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)” ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม่ บญัชีออมทรพัย ์
เลขที่ 499-0-135695 โดยแนบตน้ฉบบัหลกัฐานการโอนเงินภายในวนัใชส้ทิธิ 

 ช าระโดยเช็คหรือดร๊าฟทธ์นาคาร: สามารถช าระโดยเช็คหรอืดร๊าฟทธ์นาคารท่ีสามารถเรียก
เก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ก่อน 11.00 น. ภายใน 2 วันท าการก่อนวันใช้สิทธิแต่ละคร้ัง 
โดยขีดครอ่มสั่งจ่าย “บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)” โดยใหร้ะบช่ืุอ-นามสกุล และเบอร์
โทรศพัทท์ี่สามารถติดตอ่ไดไ้วด้า้นหลงัดว้ย  

หมายเหตุ: ลงวนัท่ีเช็ควนัสดุทา้ยคือ วนัที่ 25 มีนาคม 2564 และกรุณาน าสง่เช็คดงักลา่วถึง
บรษัิท ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 

หรอืช าระโดยวิธีการอื่นใดตามที่บรษัิท และ/หรอืตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ (ถา้มี) 
จะเป็นผูก้  าหนดและแจง้ใหท้ราบตอ่ไป 
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ทัง้นี ้การใชส้ทิธิจองซือ้หุน้สามญัดงักลา่วจะสมบรูณก็์ต่อเมื่อบริษัทหรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านง
ในการใชส้ทิธิ (ถา้มี) เรียกเก็บเงินดงักลา่วไดแ้ลว้เท่านัน้ หากบริษัทหรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านง
ในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) เรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุผลใด ๆ ที่มิไดเ้กิดจากความผิดของบริษัทหรือ
ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ (ถา้มี) บรษัิทจะถือวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนา
ยกเลกิการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นัน้ โดยบริษัทหรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใช้
สทิธิ (ถา้มี) จะจดัสง่ใบส าคญัแสดงสทิธิพรอ้มกบัเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรา๊ฟทท์ี่เรียกเก็บเงินไม่ได้
คืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิภายใน 14 (สบิสี)่ วนันบัจากวนัก าหนดการใชส้ทิธิในครัง้นัน้ ๆ แต่
ทัง้นี ้ไมถื่อเป็นการตดัสทิธิที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิจะใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัในครัง้ต่อไป เวน้แต่เป็น
การใชส้ทิธิในครัง้สดุทา้ย บริษัทจะถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชส้ิทธิ
ซึง่บรษัิทหรอืตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) จะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือ
คา่เสยีหายอื่นใดไมว่า่กรณีใด ๆ  

ง) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการโอน ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บ
เงิน (ถา้มี) และค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถา้มี) ตามบทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎากรหรือ
ขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายตา่ง ๆ ที่ใชบ้งัคบัในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

จ) หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธิ 

1) บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย : ส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาบตัรขา้ราชการ หรอืส าเนา
บตัรพนักงานรฐัวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการ
เปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ ซึง่ท าใหช่ื้อ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกบัใบส าคญั
แสดงสทิธิใหแ้นบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น 
ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือช่ือ
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2) บคุคลธรรมดาตา่งดา้ว : ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง  พรอ้มลง
ลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3) นิติบคุคลสญัชาติไทย : ส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษัิท ที่กระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 
3 (สาม) เดือนก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ 
พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจที่มีช่ือ
ปรากฏอยูใ่นหนงัสอืรบัรองบรษัิทนัน้ และเอกสารหลกัฐาน
ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมอืช่ือตาม 1) หรอื 2) พรอ้ม
ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4) นิติบคุคลตา่งดา้ว : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคล และ/หรือ 
หนงัสือรบัรองนิติบคุคลรบัรองโดย Notary public ของ
ประเทศที่ออกเอกสารนัน้ออกใหไ้ม่เกิน 1 (หนึ่ง) ปีก่อนวนั





 

 

ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ 
บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (CHAYO-W1) 

 
เรียน คณะกรรมการบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด  (มหาชน)  (“บริษัท”)     
                          

ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ”) 
โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ด้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน 

ข้าพเจ้า   นาย   นาง   นางสาว   นิตบุิคคล    อ่ืนๆ (ระบุ)                     ช่ือ                                                                                                                                                                                                                                                                            .                                                                                            
ประเภทผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ    บุคคลธรรมดา   นิตบุิคคล  เลขบัตรประจ าตวัประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขที่ใบต่างด้าว / เลขทะเบียนนิตบุิคคล ----                                                                                                                                                                                                                                                  
สัญชาต ิ/ สถานที่จดทะเบียน  ไทย / ประเทศไทย   ต่างด้าว / ประเทศ(ระบุ)                                                         เลขประจ าตวัผู้เสียภาษ ี                                                                                        .ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย    ไม่หักภาษี   หักภาษ ี
ทีอ่ยู่ที่สามารถตดิต่อได้ (ห้ามใช้ตู้ ป.ณ.) / สถานที่ตั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .  
                                                                                                                                                                                       รหัสไปรษณย์ี                                                                        โทรศัพท์ที่ตดิต่อได้                                                                                                   . 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน   ตามที่อยู่ที่ตดิต่อได้   อ่ืนๆ (ระบุ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .  
                                                                                                                                                                                       รหัสไปรษณย์ี                                                                         โทรศัพท์ที่ตดิต่อได้                                                                                                  . 
อาชีพ  ข้าราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกจิ    พนักงานบริษัทเอกชน    ประกอบธุรกจิส่วนตวั / อาชีพอสิระ    อ่ืนๆ (ระบุ)                                                                                                                                                                                                       . 
มคีวามประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 1 จ านวน                                                                   หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธ ิ 
ในอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1.050 หุ้นสามัญ โดยมรีายละเอยีดดังนี ้
 

กรณถืีอเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิ กรณถืีอเป็นใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
เลขทีใ่บส าคญัแสดงสิทธ ิ เลขทีเ่อกสาร วนัที่ เลขที่สมาชิก 

    
 

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิทีข่อใช้สิทธิ (หน่วย) จ านวนหุ้นสามญั (หุ้น) (หากมเีศษหุ้น ให้ตดัเศษทิง้) ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน (บาท) / จ านวนเงนิ (ตวัอกัษร) 
  6.190  

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัของบริษัทตามที่แสดงความประสงค์ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปนี:้ (ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิโปรดเลือกวธิใีดวธิีหนึ่งเท่านั้น โปรดท าเคร่ืองหมาย   ในช่องที่เลือก) 

ในกรณทีี่มบีัญชีซ้ือขายหลกัทรัพย์: 
 ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรนั้นไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท                                                                                       สมาชิกผู้ฝากเลขที่                                        น า

หลกัทรัพย์ เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือเข้าบัญชีซ้ือขายหลกัทรัพย์เลขที่                                                                                   ช่ือ                                                                                                            ซ่ึงข้าพเจ้ามีอยู่
กบับริษัทหลกัทรัพย์นั้น (ช่ือผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิต้องตรงกบัช่ือบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย์ มฉิะนั้นจะด าเนินการออกใบหุ้นในช่ือผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธแิละจดัส่งใบหุ้นทีไ่ด้รับการจดัสรรตามการใช้สิทธทิางไปรษณย์ีลงทะเบยีนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น) 

ในกรณทีี่ไม่มบีัญชีซ้ือขายหลกัทรัพย์: 
 ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรนั้นไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 

เพ่ือข้าพเจ้า (การขอเพกิถอนการใช้สิทธิ ต้องได้รับความยนิยอมเป็นหนังสือจากบริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ (ถ้าม)ี และข้าพเจ้าได้กรอกแบบฟอร์มตามข้อก าหนด FATCA เรียบร้อยแล้ว) 
 ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรนั้นไว้ในช่ือของข้าพเจ้า และจดัส่งใบหุ้นที่ได้รับการจดัสรรตามการใช้สิทธิดังกล่าวทางไปรษณย์ีลงทะเบียนให้ข้าพเจ้าตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากที่ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยรับหุ้นดังกล่าวเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ท าการซ้ือขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนดังกล่าวโดย  
 เงินโอนเข้าบัญชี “บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)” เลขที่บัญชี 499-0-135695 ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม่ โดยแนบต้นฉบับหลกัฐานการโอนเงินภายในวนัใช้สิทธิ พร้อมระบุช่ือ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ
ได้มาพร้อมกนันี ้                                                                                                                                                
 แคชเชียร์เช็ค    เช็คบุคคล    ดร๊าฟท์ เลขที่เช็ค                                                             วนัที่                                      ธนาคาร                                              สาขา                                                                . 
โดยส่ังจ่าย                                “บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)”                                                                                     พร้อมระบุช่ือ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังด้วย  (ในกรณีที่ช าระค่าใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นเป็นเช็คบุคคล 
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเกบ็เงินได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อน 11.00 น. ภายใน 2 วนัท าการก่อนวนัใช้สิทธิแต่ละคร้ัง)  
หมายเหตุ: ลงวนัที่เช็ควนัสุดท้ายคอื วนัที่ 25 มีนาคม 2564 และกรุณาน าส่งเช็คดังกล่าวถงึบริษัท ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัที่ 25 มีนาคม 2564 

ส าหรับผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) โปรดระบุข้อมูลเพิม่เตมิส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) 

 บุคคลธรรมดา: ที่อยู่ถาวรเลขที่                        หมู่ที่                       ตรอก/ซอย                                                                     ถนน                                                        แขวง/ต าบล                                                          เขต/อ าเภอ                                                   .                    
.จงัหวดั                                             ประเทศ                                                         รหัสไปรษณย์ี                                      สถานที่เกดิ (จงัหวดั / ประเทศ)                                                                สัญชาตทิี่สอง (ถ้าม)ี                                                                          . 
 นิตบุิคคล: ประเทศที่จดทะเบยีนจดัตั้งบริษัท                                                                                                                                                                                                                สถานะของนิตบุิคคลตาม FATCA (โปรดตอบแบบสอบถามตามเอกสารแนบ) 

– กรณสีถานะของนิตบุิคคลตาม FATCA เป็น passive หรือ NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผู้ถือหุ้นชาวสหรัฐ                                                                                                                                                                                                                      . 
– กรณสีถานะของนิตบุิคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN                                                                                                                                                                                                                                                         . 

ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ฝากหลกัทรัพย์เข้าไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ  ข้าพเจ้ายอมรับผดิและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั จนครบถ้วน นอกจากนี ้ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั อาจเปิดเผย
ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนีใ้ห้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอ่ืนที่มอี านาจตามกฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานที่มข้ีอตกลงกบับริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้ 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัและจะไม่ยกเลกิการจองซ้ือหุ้นสามญัข้างต้นนี ้แต่ถ้าหากข้าพเจ้าไม่ส่งใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ระบุไว้ข้างต้น หรือไม่กรอกรายละเอยีดในแบบฟอร์มใบแจ้งความ

จ านงการใช้สิทธใิห้ครบถ้วน หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้าม)ี หรือไม่ช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธดิังกล่าวให้ครบถ้วน หรือไม่น าส าเนาใบน าฝาก (Pay-in Slip) การช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิดงักล่าวมาถงึบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านง
ในการใช้สิทธขิองบริษทั (ถ้าม)ี ภายในก าหนดระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธแิต่ละคร้ัง หรือ เช็ค/ดร๊าฟท์ ที่ได้ส่ังจ่ายไม่ผ่านการเรียกเกบ็ ข้าพเจ้ายนิยอมให้บริษัท ด าเนนิการตามวธิกีารและเง่ือนไขที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิของ CHAYO-W1 

ข้าพเจ้าตกลงและยนิยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษทัหลกัทรัพย์ และ/หรือ นติบุิคคลอ่ืนใด) ทีข้่าพเจ้ามกีารท าธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกีย่วข้องกบัการแสดงตน และ/หรือ การระบุตวัตนของข้าพเจ้า รวมถึงข้อมูลเกีย่วกบัผู้รับ
ประโยชน์ที่แท้จริงของข้าพเจ้า ให้แก่ผู้จดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย ทั้งนี ้เพ่ือปฏิบัตใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินทีเ่กีย่วข้อง 

 

 
 

หลักฐานการรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิของ CHAYO-W1 (ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 

เลขทีใ่บแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ                                                                           .                                                                                                                                                                                         วนัที่                                                                              . 
บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ช่ือตามแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิ)                                                                                                                                                                                                                         เพ่ือจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั  
จ านวน                                                                หุ้น ในราคา 6.190 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน                                                                                               บาท (                                                                                                                                                             บาท)       
โดยช าระเป็น      เงนิโอน     แคชเชียร์เช็ค     เช็คบุคคล     ดร๊าฟท์   
เลขที่                                                              วนัที่                                                        ธนาคาร                                                                          สาขา                                                                        .  
โดยหากผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธไิด้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทด าเนินการ ส่งมอบหุ้นดงันี ้:                         
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก                                                                  .บัญชีซ้ือขายหลกัทรัพย์เลขที่                                                                            . 
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเข้าบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพ่ือข้าพเจ้า    
 ออกใบหุ้นในนามผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธ ิ

ลงช่ือ                                                                                                        เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอ านาจ  

ลงช่ือ                                                                                                       ผู้จองซ้ือ 
       (                                                                                                               ) 

 

เลขทีใ่บจอง                                                                       . 

วนัที่ย่ืนความจ านง                                                                       . 



    
รายช่ือสมาชิกผู้ฝากหลกัทรัพย์ กบั ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

Participant 
No. 

Company Name 
Participant 

No. 
Company Name 

BROKER 

002 
บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้จ  ำกดั   

030 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED  I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

003 
บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ  ำกดั  (มหำชน)  

032 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ  ำกดั   

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ  ำกดั   

034 
บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน)  

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

005 
บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 

038 
บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จ  ำกดั (มหำชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ ำกดั  (มหำชน) 

048 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่ำ จ ำกดั (มหำชน) 

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ  ำกดั 

050 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จ ำกดั  

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ  ำกดั 

051 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ  ำกดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

010 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช ์(ประเทศไทย) จ ำกดั   

200 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็(ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน)   

MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

211 
บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ  ำกดั 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD. 

013 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน)  

213 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จ  ำกดั 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 

014 
บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จ  ำกดั (มหำชน)  

221 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พำร์ทเนอร์  จ ำกดั (มหำชน) 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED. 

015 
บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ ์จ  ำกดั 

224 
บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จ  ำกดั (มหำชน) 

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษทัหลกัทรัพยธ์นชำต จ  ำกดั  (มหำชน) 

225 
บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ  ำกดั  

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED              CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

019 
บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ  ำกดั      

229 
บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ  ำกดั 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    

022 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จ ำกดั 

230 
บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จ  ำกดั 

TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพำณิชย ์จ ำกดั 

244 
บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ  ำกดั 

SCB SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ  ำกดั  (มหำชน)      

247 
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ  ำกดั 

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

027 
บริษทัหลกัทรัพย ์อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 

248 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั 

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จ ำกดั (มหำชน) 

924 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ำกดั (มหำชน) 

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB-BROKER 

236 
ธนำคำร ทิสโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 

243 
บริษทัหลกัทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จ  ำกดั (มหำชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ  ำกดั 

245 
ธนำคำรธนชำต จ  ำกดั (มหำชน) 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 
ธนำคำรซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  

329 
ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)  

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 
ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ  ำกดั (มหำชน)  

330 
ธนำคำรฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (เพ่ือตรำสำรหน้ี) 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) - ผูรั้บฝำกทรัพยสิ์น 

334 
บริษทัหลกัทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จ  ำกดั (มหำชน) (คสัโตเด้ียน) 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนำคำรฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงก้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั  

336 
ธนำคำรเกียรตินำคิน จ  ำกดั (มหำชน) 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนำคำรกรุงไทย จ  ำกดั (มหำชน)  

337 
ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

308 
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน)  

339 
ธนำคำร ทิสโก ้จ  ำกดั (มหำชน) (เพื่อรับฝำกทรัพยสิ์น) 

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด  (ไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 

340 
ธนำคำร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือคำ้ตรำสำรหน้ี) 

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 

343 
ธนำคำร ซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 
ธนำคำรดอยซแ์บงก ์เอจี สำขำกรุงเทพฯ - เพื่อรับฝำกทรัพยสิ์น  

345 
ธนำคำรธนชำต จ  ำกดั (มหำชน) 

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES   THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 
ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ  ำกดั (มหำชน) 

425 
ธนำคำรกรุงไทย จ  ำกดั (มหำชน) (เพื่อลูกคำ้) 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 


