
 
TNVDR.0079-2565 

 

12 July 2022 

 

Subject: Notice on the Rights to Subscribe Shares of CWT 

 

Dear NVDR holders, 

 

The Thai NVDR Company Limited (Thai NVDR) would like to inform NVDR holders who have invested in CWT-R of your right to 

subscribe convertible debentures of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited No. 1/2022 (Convertible Bonds). Since the 

Annual General Meeting of Shareholders of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited (CWT), held on April 29, 2022. 

approved the resolution to issue and offer convertible debentures of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited No. 

1/2022 (Convertible Bonds). All existing shareholders, whose names appears on the registration book (Record Date) as of June 29, 

2022, have rights to subscribe Convertible Bonds. Therefore, the Thai NVDR, as a shareholder of CWT, will pass the rights to 

subscribe to NVDR holders. Because of Securities and Exchange Commission (SEC) rules and regulations, we cannot invest in a 

Convertible Bonds. NVDR holders can subscribe Convertible Bonds at the office of Chai Watana Tannery Group Public Company 

Limited. The detailed are as follows: 

Should you need any further information, please do not hesitate to contact Chai Watana Tannery Group Public Company Limited  

at 02-7037880-1. 

 

Sincerely yours, 

 

Thai NVDR Company Limited 

 

 

 

Miss Lucksana Tungtulakorn 

Vice President-Head of Central Securities Depository Dept. 

The Stock Exchange of Thailand 

 

Subscription Shares : Convertible Debentures of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited No. 

1/2022 (Convertible Bonds). 

Total amount of Offering  : 1,774 Unit(s) 

Par Value : 1,000.00 Baht 

Subscription Price : 1,000.00 Baht 

Subscription Ratio : 3,151 unit(s) of existing NVDR(s) to 1 unit(s) Convertible Debentures of Chai Watana 

Tannery Group Public Company Limited No. 1/2022 (Convertible Bonds). (any fraction is 

disregarded)  

Date of closing the register book  : 30 June 2022. 

Subscription and Payment Period :  3- 9 August 2022 (Only working days) from 9.00 a.m. – 3.00 p.m. 

Subscription Place : at the office of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited, Number 419-420, 

Phraeksa Sub-district, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan 10280 

Conditions of Convertible debentures : Conversion price at 1,000 THB per unit. the subscriber must subscribe for a minimum 

of 1,000 Baht and multiply it by 1,000 baht each time. 

The Company will allocate warrants to purchase ordinary shares of Chai Watana Tannery 

Group Public Company Limited No. 6 (“Warrant No.6” or “CWT-W6-R”) to shareholders 

who subscribe for convertible bonds in proportion to the number of shares held by each 

shareholder (right offering) free of charge (zero Baht) in the ratio of 1 unit of convertible 

bond per 600 unit of warrants. 

Remarks : Subscription documents which are prospectus, subscription form, and    

  subscription certificate have been sent to NVDR holders by mail. 



เลขท่ีใบจอง ………………………………………… 
ใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2565 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 

ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน 
 เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่มีสิทธิไดร้บัการจัดสรรตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 3,151 หุน้เดิมต่อ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 200,000 หน่วย 

มลูค่าที่ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ราคาขายหน่วยละ 1,000 บาท มลูค่าหุน้กูแ้ปลงสภาพที่เสนอขายรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 200,000,000 บาท 
ซึ่งผูจ้องซือ้ตอ้งจองซือ้ขัน้ต ่า 1,000 บาท และทวีคูณครัง้ละ 1,000 บาท ระยะเวลาการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ วนัที่ 3 สิงหาคม 2565 ถึง วนัที่ 9 สิงหาคม 2565 (เฉพาะวนัท าการ) เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

  วันท่ีย่ืนการจองซือ้  3 สิงหาคม 2565  4 สิงหาคม 2565  5 สิงหาคม 2565  8 สิงหาคม 2565    9 สิงหาคม 2565 

เรียน คณะกรรมการบริษัท ชัยวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)      

ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล) ............................................................................................................................. ................... สญัชาติ ..........................................................เพศ................................ อาชีพ .............................................. 

ที่อยู่ใหเ้ป็นไปตามรายชื่อผูถื้อหุน้สามัญที่ปรากฏ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพตามสัดสวนการถือหุน้ (Right Offering) (Record Date) วนัที่ 29 มิถุนายน 2565  ประเทศ..................................................... หมายเลขโทรศัพท.์................................................... 

อีเมล..............................................เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี.................................................... ..................................ประเภทการเสียภาษี        หกัภาษี         ไม่หกัภาษี   
 

  บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน.…….………………………..........................                      บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นคนต่างดา้ว  เลขที่หนงัสือเดินทาง ....…………………………………. 

  นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล.………………………………….……………….….….…        นิติบุคคลซึ่งเป็นคนต่างดา้ว  เลขทะเบียนนิติบุคคล .……………………………………….. 
โปรดแนบหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ตามทะเบียนผูถื้อหุน้ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ณ วนัที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 (Record Date) ขา้พเจา้มีหุน้สามัญเดิมของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวน………………………………………………………………หุน้  

ตามเลขทะเบียนผูถื้อหุน้…………………………………ดงันัน้ ขา้พเจา้จึงมีสิทธิจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นจ านวนรวม………………………………………………….หน่วย  
ดว้ยเหตุนี ้ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะใช้สิทธิซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัท ตามรายละเอียดต่อไปนี ้ 

 จ านวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจองซือ้ (หน่วย) ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) 

1.  จองซือ้ตามสิทธิ  1,000  

2.  จองซือ้นอ้ยกว่าสิทธิ  1,000  

3.  จองซือ้เกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเกิน)  1,000  
 

 

หมายเหต:ุ การจองซือ้และการช าระเงินโดยผูจ้องซือ้ตอ้งเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือแจง้จัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพนี ้และผูจ้องซือ้ตกลงและรบัทราบว่าบริษัท ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ”) หรือ มีสิทธิปฏิเสธไม่รบัจองซือ้หุน้กูแ้ปลง
สภาพหากผูจ้องซือ้ด าเนินการผิดจากรายละเอียดและเงื่อนไขดงักล่าว 
พรอ้มกันนีข้า้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพดังกล่าวโดยช าระดว้ยวิธี  (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
     เงินสด ……………………………………………………….บาท ณ ส านกังานของบริษัท 

    เงินโอน  เขา้บญัชีเงินฝากชื่อ “บริษัท ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)” เลขที่บญัชี 219-0-03151-6 ประเภทบญัชี ออมทรพัย ์ธนาคารธนาคาร กรุงไทยจ ากัด (มหาชน) สาขาปากน า้ (โปรดแนบหลกัฐาน)  
ลงวนัที่ ……………………………………………………….………………........  จ านวนเงิน.............................................................................................................. บาท  
    เช็คธนาคาร     เช็คบุคคล      ดราฟต ์(เรียกเก็บไดท้ั่วราชอาณาจกัร) 
     เลขที่เช็ค / ดราฟต ์................................................................. วนัที่............................................... ธนาคาร.................................................  สาขา......................................................................  จ านวนเงิน .........................................................บาท  
            โดยสั่งจ่าย “เพื่อการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)”  

(กรณีเป็นเช็ค ดราฟต ์ตั๋วแลกเงินหรอืค าสั่งจ่ายเงินของธนาคารจะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัท าการนบัจากวนัที่ลงในเช็ค / ดราฟต ์/ ตั๋วแลกเงิน) 
หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี ้ (จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) : 
     ใหอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ไดร้บัจดัสรรนัน้ไว้ในนาม “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยจัดสรรหุน้กู้แปลงสภาพไวใ้นบญัชีศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ซึ่งชื่อของผู้ถือหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ไดร้บัจดัสรร จะตอ้งตรงกับชื่อของบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ประสงคจ์ะฝากหุน้กูแ้ปลงสภาพไว้ในบญัชีหลกัทรพัยด์งักล่าวเท่านัน้ ชื่อบริษัทสมาชิกผูร้ับฝาก............................................................................................ สมาชิกผู้รบัฝากเลขที่ ..…………………………น าหุน้กูแ้ปลงสภาพเขา้ฝากไวกั้บบริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝากเพื่อ
เขา้บญัชีซือ้-ขายหลกัทรพัยเ์ลขที่ ………………………………….. ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กับบริษัทนัน้ 
   ใหอ้อกใบหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ไดร้บัการจดัสรรในชื่อของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยินดีที่จะมอบหมายใหบ้ริษัทด าเนินการใดๆ เพื่อจดัท าใบหุน้กูแ้ปลงสภาพ และส่งมอบใบหุน้กูแ้ปลงสภาพมาใหข้า้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้  
        

กรณีที่ขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการจดัสรร CWT-W6 ดงัต่อไปนี ้(เลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) : 
       ใหอ้อก CWT-W6 ไวใ้นบญัชีศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์ ซึ่งชื่อของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ไดร้บัจัดสรร CWT-W6 จะตอ้งตรงกับชื่อของบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพประสงคจ์ะฝาก CWT-W6 ไวใ้นบญัชีหลกัทรพัยด์งักล่าวเท่านั้น สมาชิกผูร้บัฝากเลขที่ ..………………………………

น าหุน้กูแ้ปลงสภาพเขา้ฝากไวกั้บบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้ากเพื่อเขา้บญัชีซือ้-ขายหลกัทรพัยเ์ลขที่ ………………………………….. ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กับบริษัทนัน้   
 ใหอ้อก CWT-W6 ตามจ านวนที่ไดร้บัจัดสรรนัน้ในนามของ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้าก” และน าใบหลักทรัพยเ์ขา้ฝากไวกั้บ TSD โดยน าบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600 เพื่อขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลักทรัพยใ์นหลักทรพัยใ์นภายหลัง ผูจ้องซือ้จะตอ้งเสีย

ค่าธรรมเนียมตามที่ TSD ก าหนด)  
       ใหอ้อกใบ CWT-W6 ที่ไดร้บัการจดัสรรในชื่อของขา้พเจ้า และจดัส่งใบหลักทรพัยใ์หข้า้พเจ้าทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 29 มิถุนายน 2565 โดยข้าพเจ้าอาจไดร้บั หลักทรพัยภ์ายหลงัจากที่ตลาดหลักทรพัยฯ์ ไดร้บัหลักทรพัยด์ังกล่าวเข้าเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียน 
และอนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลักทรัพยฯ์ 
*** ในกรณีที่ตอ้งการออกใบหุน้กูแ้ปลงสภาพ และใบ CWT-W6 ไม่ตอ้งกรอกขอ้มูลเลขที่สมาชิกผูร้บัฝาก และเลขที่บัญชีซือ้-ขายหลักทรพัย ์  
ขา้พเจา้ประสงคใ์หบ้ริษัทโอนเงินค่าดอกเบีย้และเงินตน้ หรือ ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้บัจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการโอนเงิน หรือ คืนเงินค่าจองซือ้หรือเงินส่วนต่างโดยโอนเงินเขา้บญัชีของขา้พเจา้  
เลขที่บญัชี …………………………...………………..…… ธนาคาร ………………...…………….………..…........... สาขา..................................................................................... (กรุณาแนบส าเนาหนา้แรกของสมดุเงินฝากธนาคารพรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
ค าเตือน กรณีท่ีขอ้มูลท่ีผูจ้องซือ้ระบุไม่สมัพนัธก์ันหรือไม่ชัดเจน ตวัแทนรบัจองซือ้ขอสงวนสิทธิด าเนินการใหม้ีการคืนเงินค่าจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพดว้ยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่ งจ่ายในนามผูจ้องซือ้หุน้ ส่งไปรษณียล์งทะเบียนตามรายละเอียดฐานขอ้มูลสมุดทะเบียนรายชื่อผูถ้ือหุน้สามญัท่ีปรากฎ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพตามสดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 29 มิถุนายน 2565 (Record Date) 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าจะรบัหุ้นกูแ้ปลงสภาพจ านวนดงักล่าว หรือในจ านวนท่ีท่านจัดสรรให ้ และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพนี ้และยินยอมรบัคืนเงินในกรณีท่ีขา้พเจ้าถูกปฏิเสธการจองซือ้ ขา้พเจา้ยินยอมผูกพนัตนเองตามเงื่อนไขขอ้ก าหนดและขอ้ความใดๆ  ในหนังสือแจง้การจัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ รวมทัง้ในหนังสือบริคณห์สนธิ 
และขอ้บงัคบัของบริษัทท่ีมีอยู่แลว้ขณะนี ้และ / หรือ ซ่ึงจะแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อไปในภายหนา้ดว้ย 
            ขา้พเจา้ขอใหค้วามยินยอมแต่งตัง้ บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย พลสั จ ากัด ซึ่งไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ใหท้ าหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูต้ามท่ีผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไดเ้สนอแต่งตัง้ 
            ขา้พเจา้ตกลงและยินยอมใหส้ถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรพัย ์ และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใด) ท่ีขา้พเจา้มีการท าธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งกับการแสดงตน และ/หรือ การระบุตวัตนของขา้พเจ้าใหแ้ก่ผู้ออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ทัง้นี ้เพ่ือปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ี
เกี่ยวขอ้ง 
ขา้พเจา้เขา้ใจถึงลกัษณะความเส่ียงของการลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพ และรบัทราบความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ และไดใ้ชวิ้จารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาความเส่ียงในการเข้าลงทุน โดยไดท้ าการศึกษาและท าความเขา้ใจในความเส่ียงของการลงทุนในหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวเป็นอย่างดี ขา้พเจา้ไดต้ดัสินใจในการลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพด้วย
ตนเอง โดยไม่มีผูใ้ดหรือเจา้หนา้ท่ีใดชีช้วน หรือชักจูง เพื่อใหล้งทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการตดัสินใจลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือเจา้หนา้ท่ีผูร้บัใบจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้ดงักล่าว ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพตามจ านวนท่ี
จองซือ้ หรือตามจ านวนท่ีผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจัดสรรให ้ และในกรณีท่ีผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพปฏิเสธการจองซือ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ขา้พเจา้ยินยอมรบัคืนเงินค่าจองซือ้ (โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ) และจะไม่เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทัง้นี ้ขา้พเจา้รบัทราบว่าผูอ้อกหุ้นกู้แปลง
สภาพไดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทท่ีมีสิทธิไดร้ับการจัดสรรตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 17/2561 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม
หรือใชแ้ทนท่ี) ทัง้นี ้หากขา้พเจา้ไดร้บัการจัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ ขา้พเจา้ยินยอมผูกพนัตนเองตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพส าหรบั “หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2565 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน” และ/หรือ ขอ้ก าหนดสิทธิฯ ซึ่งอาจจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อไปในภายหนา้ และขอ้ความใด ๆ ในหนังสือแจง้การจัดสรรเพื่อการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวทุกประการ 
ขา้พเจา้ไดผ่้านการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแลว้ไม่เกิน 2 ปี จากบริษัทหลกัทรพัยข์องผูจ้ัดจ าหน่ายหลกัทรัพยห์รือจากบริษัทหลักทรพัยอ์ื่น และรบัทราบระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องขา้พเจา้แล้ว (กรณีผูจ้องซือ้ยงัไม่เคยผ่านการท าแบบประเมิน Suitability Test หรือประเมิน Suitability Test มาเกินกว่า 2 ปี ผูจ้องซือ้จะตอ้งจัดท า

แบบประเมิน Suitability Test มาพรอ้มกับการจองซือ้หุน้กูใ้นครัง้นีด้ว้ย) 
ขา้พเจา้ไดผ่้านขัน้ตอนการด าเนินการท าความรูจ้ักลูกค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา้ ( KYC / CDD ) และผ่านการศึกษาขอ้มูลในเอกสารสรุปขอ้มูลส าคญัของหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้เป็นผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทท่ีมีสิทธิไดร้บัการจัดสรรตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งสามารถเขา้ถึงและตรวจสอบขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีจะเสนอขายไดด้ว้ยตนเอง ซึ่งขา้พเจา้ไดร้บัทราบและมีความเขา้ใจเกี่ยวกับลกัษณะความเส่ียง และผลตอบแทนท่ีเกี่ยวขอ้งกับตราสาร
หนีท่ี้ไม่มีการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ (ตราสารหนี ้unrated) / ตราสารหนีท่ี้มีการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดับท่ีสามารถลงทุนได ้ (ตราสารหนี ้non-investment grade) เป็นอย่างดีแลว้ว่า “ตราสารหนี ้unrated  / ตราสารหนี ้non-investment grade อาจมีความเส่ียงดา้นเครดิตและสภาพคล่องสูงกว่าตราสารหนีท้ั่วไป จึงเหมาะกับผูล้งทุนท่ีมี
ความรูแ้ละสามารถรบัความเส่ียงในระดบัสูงได”้ และตกลงยินยอมท่ีจะผูกพนัตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขท่ีปรากฏในขอ้ก าหนดสิทธิฯ ของหุน้กูแ้ปลงสภาพทุกประการ 

ขา้พเจา้ไดร้บัเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวเพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุนครบถว้น ไดแ้ก่ หนังสือแจง้การจัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ และ (ร่าง) ขอ้ก าหนดสิทธิฯ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมถึงไดร้บัค าอธิบายเกี่ยวกับลกัษณะของผลิตภัณฑ์ ความเส่ียง และผลตอบแทนจากการลงทุนครบถว้นแลว้ ทัง้นี ้
ผูจ้องซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพอาจตรวจดูขอ้ก าหนดว่าด้วยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกูแ้ปลงสภาพได้ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย ์ ส านักงานใหญ่ของผูอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ส านักงานใหญ่ของผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพและนายทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ในวนัและเวลาท าการของสถานท่ี
ดงักล่าว 
                                                 ลงช่ือ ...............................................................................ผูจ้องซื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

              (…………..…….………………………………………..) 
 

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย)                                   เลขที่ใบจอง...………………............................วนัที่.................................................. 
บริษัท ชยัวฒันา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ไดร้บัเงินจาก (ชื่อตามใบจอง)  ____________________________ เพือ่จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพควบใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน  _________________________หน่วย รวมเป็นเงิน  ____________________________บาท                  
โดยช าระเป็น:   
    เงินสด  จ านวน...........................................................................................................บาท  
    เงินโอน ธนาคาร................................................................. ลงวนัที่ …………………………………. จ านวน.......................................................... บาท  โปรดแนบหลกัฐาน  
   เช็คธนาคาร    เช็คบุคคล   ดราฟต ์เลขที่เช็ค / ดราฟต.์..........................................................วนัที่.............................ธนาคาร.........................................สาขา............................................. จ านวนเงิน..........................................................บาท 
 

     ลงชือ่ …………………………………….…… เจา้หนา้ทีผู่ร้บัมอบอ านาจ 

 



BROKER 
Participant No. Company Name Participant No. Company Name 

002 
บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากัด 
TISCO SECURITIES CMPANY LIMITED 

032 
บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จ ากัด (มหาชน) 
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษัทหลกัทรพัยค์นัทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

034 
บริษัทหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษัทหลกัทรพัยดี์บีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD 

038 
บริษัทหลกัทรพัยเ์ออีซี จ ากัด (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษัทหลกัทรพัยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮ้าส ์จ ากัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 
บริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากัด 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

051 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ากัด 
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย พลัส จ ากัด 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

052 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากัด 
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

010 
บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินซ ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 
บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 
บริษัทหลกัทรพัยยู์บีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD. 

013 
บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากัด 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษัทหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากัด (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 
บริษัทหลกัทรพัยเ์มอรช์ั่นพารท์เนอร ์จ ากัด (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED 

015 
บริษัทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากัด (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 
บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษัทหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 
บริษัทหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 
บริษัทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากัด 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนิตี จ ากัด 
TRINITY SECURITIES CO., LTD. 

230 
บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษัทหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 
บริษัทหลกัทรพัย ์แมคควอรี(ประเทศไทย) จ ากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษัทหลกัทรพัยยู์โอบีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 
บริษัทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษัทหลกัทรพัยอ์ารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากัด 
KRUNGTHAIZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 
บริษัทหลกัทรพัยไ์อ วีโกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

SUB-BROKER 
Participant No Company Name Participant No Company Name 

236 
ธนาคาร ทิสโก ้จ ากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

245 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANCHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษัทหลกัทรพัยซ์ิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

257 
บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร ์จ ากัด 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 

243 
บริษัทหลกัทรพัยเ์พื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากัด (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

CUSTODIAN 
Participant No Company Name Participant No Company Name 

301 
ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 

329 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น จ ากัด (เพื่อตราสารหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) - ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 

334 
บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลักทรพัย ์จ ากัด (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ ากัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. 

336 
ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

339 
ธนาคารทิสโก ้จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 
ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อคา้ตราสารหนี)้ 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 
ธนาคาร ซีไอ เอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซแ์บงกเ์อจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES 

425 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อลกูคา้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

328 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

 



Subscription number ………………………………………… 

Subscription Form for Convertible Debentures of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited No. 1/2021, due in the year 2025 
The convertible debentures issuer has the right to redeem the convertible bond before the redemption date. 

 Offered to the existing shareholders of the Company who are entitled to allotment in proportion to their respective shareholdings (Right Offering) in the ratio of 3,151 existing shares per 1 convertible debentures unit, total not more than 200,000 units 
par value 1,000 baht per unit, selling price 1,000 baht per unit, total value of convertible bonds offered for sale is not more than 200,000,000 Baht 

The subscriber must subscribe for a minimum of 1,000 Baht and multiply it by 1,000 baht each time. Subscription period for convertible debentures 3 - 9 August 2022 (Only working days) from 9.00 a.m. – 3.00 p.m. 
  Subscription Date  3 August 2022  4 August 2022  5 August 2022  8 August 2022    9 August 2022 

To Board of Directors of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited      

I (Mr. / Mrs. / Ms. / Juristic Person) ............................................................................................................................. ................... nationality .......................................................... gender................................ occupation .............................................. 

address shall be accordance within the share register book in proportion to their shareholding on the date to determine the names of shareholders entitled to subscribe for convertible bonds (Right Offering) (Record Date) as of June 29,2022   

country..................................................... phone number.................................................... Email.................................................... tax identification number......................................................................................  Type of taxation        tax deductible        no tax deductible 
 

  natural person of Thai nationality ID card number.…….………………………..........................                      foreigner person with a passport number ....…………………………………. 

  Thai juristic person, registration number .………………………………….……………….….….…       foreign juristic person, registration number .………………………………… 
Please attach evidence supporting the exercise of rights with a signature certifying true copy. 

According to the share register of the convertible debenture issuer as of June 29,2022 (Record Date), I have the number of existing ordinary shares of the convertible debenture issuer.………………………………………………………………shares 

According to the shareholder registration number…………………………………therefore, I have the right to subscribe for the convertible debentures in the total amount of…………………………………………………units  
For this reason, I wish to exercise my right to purchase the convertible debentures of the Company. according to the following details. 

 Number of convertible bonds subscribed (units) Offering price (Baht per unit) Paid Amount (Baht) 

1.  subscription according to the right  1,000  

2.  Subscription less than the right  1,000  

3.  Subscription in excess of rights (specify only excess)  1,000  
 

 

Note: Subscription and payment by the subscriber must be in accordance with the details and conditions as stated in this convertible debentures allocation notice and the subscriber agrees and acknowledges that Chai Watana Tannery Group Public Company Limited (“the 
convertible debentures issuer”) has the right to refuse to subscribe for the convertible debentures if the subscriber misrepresents the details and such conditions. 
At the same time, I would like to submit the payment for the subscription of the convertible debentures by payment method (Choose one) 
     Cash ………………………………………………………. Baht at the Company’s office 
    Transfer money into a deposit account named “Chai Watana Tannery Group Public Company Limited”, account number 219-0-03151-6 Account type savings account of Krung Thai Bank Public company Limited, Pak Nam Branch.  

(Please attach evidence) dated……………………………………………………….………………........  amount.............................................................................................................. Baht  
    Bank check      Peronal check                      Draft (coolectible throughout the Kingdom) 
     Check/draft number .............................................................................. date..............................................bank.................................................................branch ............................................. ...............................amount ...................................................Baht  
            By payable to “Account for Subscription of Convertible Debentures of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited”  

(In the case of cheques, drafts, bills of exchange or money orders, the bank must be able to collect money in Bangkok within 1 business day from the date of the check / draft / bill of exchange.) 

If I have been allocated such convertible debentures, I agree to do the following (Subscription for convertible debentures, choose one): 
     To issue convertible bonds allocated in the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. for depositors” and arrange for the company to allocate convertible bonds. The name of the convertible bondholder allocated must match the name of the securities trading account that the convertible 
bondholder intends to deposit in such in the securities depository account. Securities account only. Despositary member number ...………………………… deposit convertible bonds with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. for depositors to enter the securities trading account number. 
………………………………….. which I have with that Company 
   To issue convertible bonds allocated in my name I am willing to assign the Company to take any action, to prepare convertible debenture certificates and deliver the convertible debenture certificate to me within 15 working days from the closing date of the subscription 
        

If I have been allocated such convertible debentures, I agree to do the following (allocation of CWT-W6, choose one): 
       To issue CWT-W6 in the Thailand Securities Depository. The name of the convertible bondholder allocated CWT-W6 must match the name of the securities trading account that the convertible bondholder intends to deposit CWT-W6 in such securities account only. Despositary member number 

..………………………… deposit convertible bonds with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. for depositors to enter the securities trading account number. ………………………………….. which I have with that Company   
 To issue CWT-W6 according to the allocated amount in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit the securities certificates with TSD by bringing the issuer account number 600. for me (Application for withdrawal of securities certificates in securities 

later the subscriber will have to pay a fee as specified by TSD) 
       To issue the CWT-W6 that has been allocated in my name. and deliver the securities certificate to me by registered mail at the address shown in the share register book as of June 29, 2022. Securities after the SET received such securities as listed securities and allowed to be traded on the 
Stock Exchange of Thailand 
***In the event of issuing a convertible debenture certificate and CWT-W6, do not need to fill out the depositary member number and securities trading account number.   
I wish the Company to transfer the interest and principal or in the event that I have not been allocated or have not been allocated in full according to the amount subscribed I agree to transfer money or refund the subscription fee or the difference by transferring money to 
my account. Account number…………………………...………………..… bank ………………...…………….………..….....................…. branch.....................................................................................  (Please attach a copy of the first page of the book bank with a certified true copy) 

Warning in the event that the information that the subscriber specified is not related or unclear. The Subscription Agent reserves the right to issue a refund of the convertible bond subscription by a crossed check payable on behalf of the subscriber. Send by registered mail 
to the details of the register book database of ordinary shareholders as of June 29, 2022 (Record Date) 
            I hereby certify that I will accept the aforementioned convertible debentures. or in the amount you allocate and will not cancel the subscription for this convertible bond. And agree to receive a refund in the event that I was refused a subscription. I agree to be bound by any terms, conditions, and statements. in 
the notice of the allocation of convertible bonds including in the Memorandum of Association and the existing Articles of Association and/or which will be further amended in the future. 
            I hereby consent to appoint Asia Plus Securities Company Limited, which has been approved by the Office of the Securities and Exchange Commission, to act as a representative of the bondholders as proposed by the issuer of the convertible debentures. 
            I agree that financial institutions (including a securities company and/or any other legal entity) with which I have a financial transaction able to disclose information related to my identity and/or identification to the convertible debenture issuer in order to comply with the relevant anti-money laundering laws. 
            I understand the risk nature of investing in convertible bonds and acknowledge the risks that may arise and has used careful discretion in considering investment risks by studying and understanding the risks of investing in such convertible bonds very well. I have made my own decision to invest in convertible 
bonds without any person or any official to persuade or persuade to invest in such convertible bonds. If there is any damage from the decision to invest in convertible bonds, the convertible debenture issuer or the officer receiving the convertible debenture subscription shall not be held liable for such damage. I hereby 
certify and agree that I will purchase convertible debentures according to the amount subscribed or according to the amount allocated by the issuer of convertible debentures and in the event that the issuer of convertible debentures refuses to subscribe whether in whole or in part. I agree to receive a refund of the 
subscription fee (without any interest and/or damages) and will not change or cancel the subscription for convertible debentures, whether in whole or in part. In this regard, I acknowledge that the convertible debenture issuer is permitted to offer the newly issued convertible debentures to the existing shareholders of 
the Company who are entitled to their respective shareholdings (Right Offering) in accordance with the Notification of the Board of Directors. Capital Market Supervisory No. TorJor. 17 / 2561  Re: Application for and Approval for Offer for Sale of Newly Issued Debt Securities dated 17  January 2018  ( including any 
amendments or substitutes). In this regard, if I have been allocated convertible debentures I agree to be bound by myself in accordance with the terms and conditions governing the rights and obligations of the convertible debenture issuer and convertible debenture holder for “Convertible Debentures of Chai Watana 

Tannery Group Public Company Limited No. 1/2022, due in 2025, in which the convertible debenture issuer has the right to redeem the convertible debentures before the maturity date” and/or terms and conditions which may be amended in the future and any statements in the notice of allocation for sale of convertible 
debentures in all respects. 

I have passed the Suitability Test for not more than 2 years from an underwriter's securities company or from another securities company and acknowledge my acceptable risk level (in the event that the subscriber has not passed the Suitability Test assessment form or assessed the Suitability Test for more than 
2 years, the subscriber must prepare the Suitability Test assessment form together with the subscription for this debenture). 

I have gone through the process of getting to know the customer and checking to know the facts about the customer (KYC / CDD) and have passed the study of the information in the summary of important information of the convertible bonds. 
 I hereby certify that I am an existing shareholder of a company entitled to be allocated in proportion to the shareholding (Right Offering) who can access and verify information necessary to make an investment decision in convertible debentures to be offered for sale by myself, which I have been aware of and 
have an understanding of the nature of the risks and returns related to unrated debt securities (unrated debt securities) / debt securities that are rated well below investment grade (non-investment grade debt securities). “Unrated debt instruments / non-investment grade debt instruments may carry credit risk and higher 
liquidity than general bonds. Therefore, it is suitable for investors who are knowledgeable and able to take a high level of risk” and agree to be bound by the terms and conditions contained in the license agreements. of convertible bonds in all respects. 

I have received complete documents relating to the offering of convertible debentures for use in making investment decisions, such as the notice of allocation of convertible debentures and (draft) terms and conditions, including other relevant documents: a complete description of the product characteristics, 
risks, and return on investment has been provided. However, the convertible debenture subscriber may review the terms and conditions governing the rights and obligations of the convertible debenture issuer and convertible debenture holder at the Office of the Securities and Exchange Commission. The head office 
of the convertible debenture issuer Head office of the convertible bond holders representative and the convertible bond registrar on the day and business hours of the said place 

                          Sign ............................................................................... subscriber of convertible debentures 

                                      (…………..…….………………………………………..) 
 

Evidence of the deposit of convertible debenture of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited subscription (Subscriber, please fill in the message in this section l) subscription number...………………....................... date.................................... 
Chai Watana Tannery Group Public Company Limited received a receipt from (name according to the subscription form) ____________________________ to subscribe for convertible debentures attached with warrants of the Company Number of convertible 
bonds _________________________ units. shares amount ____________________________ baht                  
by paying as follows:   
    Cash amount...........................................................................................................Baht  
    Transfer to bank................................................................. dated …………………………………. amount................ .......................................... Baht, please attach evidence  
   Bank check    Personal check   Draft check/ draft number...........................................................date.............................bank....................... ..................branch............................................. amount..........................................................Baht 
 

     sign …………………………………….…… authorized officer 



 

BROKER 
Participant No. Company Name Participant No. Company Name 

002 
บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ำกัด 
TISCO SECURITIES CMPANY LIMITED 

032 
บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จ ำกัด (มหำชน) 
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษัทหลกัทรพัยค์นัทร่ี กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

034 
บริษัทหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษัทหลกัทรพัยดี์บีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD 

038 
บริษัทหลกัทรพัยเ์ออีซี จ ำกัด (มหำชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษัทหลกัทรพัยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮ้ำส ์จ ำกัด (มหำชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 
บริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่ำ จ ำกัด (มหำชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินำคินภทัร จ ำกัด (มหำชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ำกัด 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

051 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ำกัด 
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย พลัส จ ำกัด 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

052 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ำกัด 
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

010 
บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 
บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 
บริษัทหลกัทรพัยยู์บีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD. 

013 
บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ำกัด 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษัทหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จ ำกัด (มหำชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 
บริษัทหลกัทรพัยเ์มอรช์ั่นพำรท์เนอร ์จ ำกัด (มหำชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED 

015 
บริษัทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ำกัด (มหำชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 
บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ำกัด (มหำชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษัทหลกัทรพัยธ์นชำต จ ำกัด (มหำชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 
บริษัทหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 
บริษัทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ำกัด 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนิตี จ ำกัด 
TRINITY SECURITIES CO., LTD. 

230 
บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ำกัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษัทหลกัทรพัยไ์ทยพำณิชย ์จ ำกัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 
บริษัทหลกัทรพัย ์แมคควอรี(ประเทศไทย) จ ำกัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษัทหลกัทรพัยยู์โอบีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 
บริษัทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษัทหลกัทรพัยอ์ำรเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ำกัด 
KRUNGTHAIZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จ ำกัด (มหำชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 
บริษัทหลกัทรพัยไ์อ วีโกลบอล จ ำกัด (มหำชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

SUB-BROKER 
Participant No Company Name Participant No Company Name 

236 
ธนำคำร ทิสโก ้จ ำกัด (มหำชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

245 
ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน) 
THANCHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษัทหลกัทรพัยซ์ิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

257 
บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพำณิชย ์จูเลียส แบร ์จ ำกัด 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 

243 
บริษัทหลกัทรพัยเ์พื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ำกัด (มหำชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

CUSTODIAN 
Participant No Company Name Participant No Company Name 

301 
ธนำคำรซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 

329 
ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 
ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกัด (มหำชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 
ธนำคำรฮ่องกงและเซียงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (เพื่อตรำสำรหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) - ผูร้บัฝำกทรพัยสิ์น 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 

334 
บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลักทรพัย ์จ ำกัด (มหำชน) (คสัโตเดีย้น) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

304 
ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ ำกัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. 

336 
ธนำคำรเกียรตินำคินภทัร จ ำกัด (มหำชน) 
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 
ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) (เพื่อรบัฝำกทรพัยสิ์น) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

339 
ธนำคำรทิสโก ้จ ำกัด (มหำชน) (เพื่อรบัฝำกทรพัยสิ์น) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 
ธนำคำร เจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อคำ้ตรำสำรหนี)้ 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 
ธนำคำร ซีไอ เอ็มบี ไทย จ ำกัด (มหำชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนำคำรดอยซแ์บงกเ์อจี สำขำกรุงเทพฯ - เพื่อรบัฝำกทรพัยสิ์น 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES 

425 
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) (เพื่อลกูคำ้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

328 
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 


