
 
7 March 2023 

Subject  Schedule on the exercise of Warrant of Sabuy Technology Public Company Limited No.2  (SABUY-W2 ) 
(2nd exercise)  

To The President 
 The Stock Exchange of Thailand 

Refer to Terms of right and duties of issuer and holders of Warrant of Sabuy Technology Public Company Limited 
No.2 for existing shareholders (SABUY-W2) 

According to Sabuy Technology Public Company Limited ( “ the Company” )  issued right offering warrant 
No.2 (SABUY-W2) totaling 594,869,516 units without charge on 19 September 2022  
 
The Company would like to notify that the schedule of the 2nd exercise date shall fall 17 March 2023 as 
following details 
 

1. The exercise ratio and the exercise price 
1 unit of warrant per 1 ordinary shares purchase at exercise price of 5.00 baht per share 

2. The notification period for the exercise of warrant 
10 March 2023 and 13-16 March 2023 from 09.00 a.m - 3.30 p.m. 

3. Place for the exercise and the request and contact person 
Accepting the intention to exercise agency (Securities Operations Department) 
DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited 8 7 / 2  CRC Tower, All Seasons Place, 1 8 th Floor, 
Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330  
Ms. Nongnuch Cheiklin, Mr.Wallop Prasarnnanurak 
Tel: 02-351-1801 Ext. 5887, 5898 E-mail: custodian@ktbst.co.th 

4. Subscription Right Method 
The warrant holder who would like to subscribe the right needs to submit the documents as follows to the 
accepting the intention to exercise agency that above mentioned 
4.1 Accurately and completely signed in notification form for exercise of right to purchase common share. 
4.2 Warrant certificate or temporary warrant certificate in scripless system, the holder who needs to 

subscribe the right to filing the warrant withdrawing printed form to the broker. Moreover, the broker 
will operate and submit that form to Thailand Securities Depository company limited (registrar) to 
withdraw the warrant certificate or the temporary warrant certificate for using the right subscription. In 



 
the case that the owner cannot receive the new ordinary share certificate or the new warrant (if any) 
by themselves, the owners have to delegate the attorney and power of attorney.  

4.3 Verification of identification 
Individuals 

• A certified Copy of ID card (in case of lifetime id card, a copy of house registration need to be 
attached) or valid Civil Servant Identification Card (In case of name/surname change causing the 
unmatched of name/surname on the warrant, the certificate of change issued by government 
need to be attached e.g. certificate of name / surname change). In case of foreigners, use a copy 
of a valid passport with certified true copy  

Juristic persons 

• A certified copy of certificate of incorporation issued by the Ministry of Commerce not over 6 
months prior to the exercise date with certified true copy by the authorized director according to 
the certificate of incorporation. 

• A Power of attorney (If any) 
• A certified copy of valid identification card of delegation or attorney  
• In case of foreign juristic person to use the book to establish a juristic person, Memorandum of 

Association or a Company Certification of validity not over 6 months from the date of issuance 
until the exercise date by authorized directors to sign and certify with the company seal (if any) 
and identification documents of the authorized director ready to sign for certification. All 
documents must be signed by a Notary Public and certified by the Thai embassy or the Thai 
consulate in the country where the documents were prepared (authentication) with validity not 
over 6 months from the date of issuance until the exercise date  

4.4 Privacy Notice Form, The warrant holder who would like to subscribe need to sign the Privacy Notice 
Form both 2 pages of the form. 

 
5 Payment Method/ Evidence of Payment 

5.1 Warrant holders which intends to exercise the right to purchase ordinary shares of the Company fill 
in the information on the special payment statement (Bill Payment) attached with the form for the 
exercise of right to subscribe for ordinary shares by filling in Ref.1 for the Mobile Phone Number and 
Ref.2 for the 1 3  digit ID card number or passport number and pay cash at Siam Commercial Bank 
PCL, all branches nationwide, account name “DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited 
For Shares Subscription”, Account number 049-3 -1 4389 - 9 , which the payment can be made 
between 9.00 a.m. on 10 March 2023 and 3.30 p.m. on 16 March 2023, and submit the evidence of 



 
payment with the notification form for exercise of right to purchase common share no later than 16 
March 2023 at 3.30 p.m. 

5.2 In the case that the warrant holder wishing to exercise the right to purchase ordinary shares and 
intend to pay for shares by cheque/draft/cashier cheque, the payment must be able to be collected 
from the clearing house in Bangkok within 1 business day only by crossed the order “DAOL Securities 
(Thailand) Public Company Limited For Shares Subscription” and submit the evidence of payment 
(Bill Payment) no later than 14 March 2023 at 11.00 a.m. 

5.3 In the case that the warrant holder wishing to exercise the right to purchase ordinary shares and 
intend to pay for the shares by transferring via BAHTNET system, the payment must be made to the 
account name “DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited For Shares Subscription”, 
Account number 049-3-14389-9, Saving account, Siam Commercial Bank Plc., Wireless Road Branch, 
which the payment can be made between 9.00 a.m. on 10 March 2023 and 11.00 a.m. on 16 March 
2023. In this regard, the warrant holder is responsible for all transfer fees and/or any other fees 
incurred from the money transfer transaction.  

In this regard, the exercise of the right to purchase the newly issued ordinary shares will be completed only 
when the representative notifying the intention to exercise the right to receive the evidence supporting the exercise 
of rights as mentioned above and can only collect such amount. If the agent notifies the intention to exercise the 
rights, cannot collect money, in any case that is not caused by the fault of the company and/or the agent receiving 
the notification of intention to exercise will assume that the warrant holders intend to cancel the exercise of the 
right to purchase the newly issued ordinary shares at that time, the Company reserves the right to accept 
reservations by mail and pay by cash.  

Details and other conditions other than those mentioned above, please consider the requirements regarding 
the rights and obligations of the issuer and the warrant holders to purchase the newly issued ordinary shares of 
Sabuy Technology Public Company Limited according to the warrants, SABUY-W2 which can be downloaded from 
the Company's website at http://www.sabuytechnology.com. If there is a condition regarding the exercise of rights 
to purchase ordinary shares of the Company, please contact us at the contact location above on working days and 
hours (Mon. – Fri., 9.00 a.m. to 5.00 p.m.) 

Please be informed accordingly, 
Yours faithfully 
 

_______________________________________ 
(Miss Duangruthai Sriwarom) 

(Company Secretary) 
 

http://www.sabuytechnology.com/


 เลขทีแ่บบแจง้ความจ านง / Intention notification number ………………………………………… 

แบบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  “SABUY-W2 รอบที่ 2” 
Form of notice to exercise the Warrants of Sabuy Technology Public Company Limited “SABUY-W2 Exercise Period No. 2” 

เรียน   คณะกรรมการบริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                     วนัที่ยื่นความจ านงการใชสิ้ทธิ ……………………………………………………… 
To      The Board of Directors of Sabuy Technology Public Company Limited                                                                                            Date to notify the intention to exercise 

              ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว / นิติบคุคล) .............................................................................................................................  วนั/เดือน/ปีเกิด ........................................................................ สัญชาติ ................................ เพศ ......................................  
              I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)                                                                                                                                Date of Birth                                                                             Nationality                            Gender                   
              อาชีพ .........................................................ที่อยู่เลขที่ ................................ ตรอก/ซอย ........................................... ถนน........................................  แขวง/ต าบล ......................................... เขต/อ าเภอ ..........................................................................  
              Occupation                                                 Address number                        Lane/Soi                                                Road                                          Sub-district                                           District                                           
              จงัหวดั ...................................................... รหัสไปรษณีย ์................................................. ประเทศ .......................................................................... หมายเลขโทรศพัท.์..........................................................................................................................  
              Province                                                     Postal Code                                                      Country                                                                            Telephone number                                                            

                           □ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย   เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน .……………………….……….……………        □ บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว   เลขที่หนงัสือเดินทาง / ใบต่างดา้ว ………………………… 
                                     Thai individual person             Identification card number                                                                                               Foreign individual person        Passport number 
                           □ นิติบุคคลสัญชาติไทย           เลขทะเบียนนิติบุคคล .………………………………………………………       □ นิติบุคคลซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว           เลขทะเบียนนิติบคุคล .…………………………………..… 
                                    Thai juristic person              Corporate registration number                                                                                         Foreign juristic person                  Corporate registration number 

โปรดแนบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง / Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants 
ในฐานะผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  (“บริษทัฯ”) ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ตามรายละเอียดต่อไปน้ี 
being a Warrant Holder of Sabuy Technology Public Company Limited (the “Company”), I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below: 

จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย) 
Number of Warrants to be exercised (Unit) 

อัตราการใช้สิทธิ (วอแรนท์ : หุ้น) 
Exercise Ratio (Warrant : Share) 

จ านวนหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 
Number of ordinary shares derived 

From the exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 
(บาท/หุ้น) 

Exercise Price  
(Baht per share) 

รวมเป็นเงินที่ต้องช าระในการจองซ้ือหุ้นสามัญ (บาท) 
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht) 

 1:1  5.00  

             พร้อมน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าว ที่ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงนิในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการ ช าระโดย 
              I/We herewith submit the payment to purchase such ordinary shares that can be collected in Bangkok within 1 Business day which paid by 
                         □ เช็คบุคคล Cheque                      □ แคชเชียร์เช็ค Cashier’s Cheque                   □ ดร๊าฟท ์Bank Draft                  □ เงนิโอน Money Transfer 
                         เลขที่เช็ค / Cheque Number .......................................... ลงวนัที่ / Dated....................................... ธนาคาร / Bank ................................................. สาขา / Branch..................................................... 
                        ส่ังจ่าย “บริษทัหลกัทรัพย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพ่ือจองซ้ือหุ้น ” บญัชีเลขที่ 049-3-14389-9 ประเภทบญัชี กระแสรายวนั ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั )มหาชน(  สาขา ถนนวิทยุ 
                         Payable to “DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited for Share Subscription”, Account number 049-3-14389-9, Current account, Siam Commercial Bank Plc., Wireless Road Branch. 
             ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ / ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้ม)ี ดงัน้ี 
             I/We hereby deliver the Warrant Certificate(s) / Warrant Substitute and request for the return of the remaining Warrants, which are not exercised (if any) as follows: 
                         □ ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน .....................................................................ใบ ตามรายละเอียดดงัน้ี            Amount of delivered Warrants ………………………………..…… certificate(s) with the following details: 
                                  เลขที่ใบส าคญัแสดงสิทธิ ................................................ จ านวนหน่วย ..............................................หน่วย       Warrant Certificate(s) number ………………………………. amount ……………..…………….. units 
                                  เลขที่ใบส าคญัแสดงสิทธิ ................................................ จ านวนหน่วย ..............................................หน่วย       Warrant Certificate(s) number ………………………………. amount ……………….…….....….. units 
                                  รวมจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธทิี่ส่งมา ................................................................................................หน่วย        Total number of delivered Warrants ……..………………………………..……….…......….…. units 
                                  จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถา้มี) ....................................................................................หน่วย        Amount of the remaining Warrants which are not exercised (if any) …......……........................…. units 
                        □ ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ เลขที ่…………………………. จ านวน ..................................................หน่วย        Warrant Substitute number ……………….…………………. amount …………...….………..….. units 
              เมื่อขา้พเจา้ไดร้ับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าว ขา้พเจา้ตกลงให้บริษทัฯ ด าเนินการส่งมอบหุ้น ดงัน้ี (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) : 
              Upon being allocated the subscribed shares, I / We agree that the Company shall deliver the shares as follow (Please choose one only) : 
                         □ ให้ออกใบหุ้นส าหรับหุ้นที่ไดร้ับการจดัสรรในนามของ “บริษทั ศนูยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให้บริษทั............................................................................ 
                                   สมาชิกผูฝ้ากเลขที่ ……..……….…... (ระบุช่ือใดช่ือหน่ึงตามรายช่ือท่ีปรากฏดา้นหลงัแบบฟอร์มน้ี) น าหุ้นนั้นเขา้ฝากไวก้บั “บริษทั ศนูยร์ับฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” 
                                   เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหุ้นเลขท่ี ……………………….………………………………………………..……..  ซ่ึงขา้พเจา้มีอยู่กบับริษทันั้น 
                                   Issue a certificate for the allotted shares in the name of  “the Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositors” and proceed for ………………………………………….………. 
                                   Participant number ……..……….…. (specify one of the companies listed on the back of this form), to deposit the said shares with the “Thailand Securities Depository Co., Ltd. 
                                   for depositors” for my / our share trading account number ……………………….……………………….., maintained at such company. 
                         □ ให้ออกใบหุ้นส าหรับหุ้นที่ไดร้ับการจดัสรรในนามของขา้พเจา้และส่งใบหุ้นให้แก่ขา้พเจา้ทางไปรษณีย ์โดยขา้พเจา้อาจไดร้ับใบหุ้นภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย ์ 
                                   จดทะเบียน และอนุญาตให้ท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
                                   Issue a certificate for the allotted shares in my / our name and deliver it to me by mail / us whereby, I / We may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said new  
                                   shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand. 
              ขา้พเจา้ตกลงยนืยนัว่าจะไม่เพิกถอนการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั และหากขา้พเจา้ไม่ส่งใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อย พร้อมดว้ย เช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท ์มาถึงบริษทัฯ ภายในก าหนด
ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ หรือหาก เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท ์ท่ีส่ังจ่ายไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 
              I/We hereby confirm that this subscription is irrevocable. If I/We do not return this duly completed Form of notice to exercise the Warrants, with payment (Cheque, Cashier’s Cheque or Bank Draft) to the Company within the period for the 
notification of the intention to exercise the Warrants or the Cheque, Cashier’s Cheque or Bank Draft has not been honored, it shall deem that the notification of the intention to exercise the Warrant is nullified without being exercised. 

ลงช่ือ/Signed ..................................................................................... ผูจ้องซ้ือหุ้นสามญั / Subscriber 
                                                                                                                                                                                                                                                                 (                                                                                             ) 

หลกัฐานการรบัแบบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิของ SABUY-W2 รอบท่ี 2 (ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 
SUBSCRIPTION RECEIPT for SABUY-W2 Exercise Period No. 2 (SUBSCRIBER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION) 

วนัที่ / Date …………………………………………….. เลขที่ใบจอง / Subscription Number ……………………………………………... 
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  ไดร้ับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) ……………………………………………………………...…..…. เพื่อใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SABUY-W2 
Sabuy Technology Public Company Limited has received money from (Name of subscriber)                                                                        to purchase the ordinary shares of Sabuy Technology Public Company Limited under Warrants “SABUY-W2” 

จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย) 
Number of Warrants to be exercised (Unit) 

อัตราการใช้สิทธิ (วอแรนท์ : หุ้น) 
Exercise Ratio (Warrant : Share) 

จ านวนหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 
Number of ordinary shares derived 

From the exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) 
Exercise Price (Baht per share) 

รวมเป็นเงินที่ต้องช าระในการจองซ้ือหุ้นสามัญ (บาท) 
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht) 

 1 : 1  5.00  

             □ เช็ค Cheque                  □ แคชเชียร์เชค็ Cashier Cheque                 □ ดร๊าฟท ์Bank Draft                 □ เงินโอน Money Transfer 
               เลขที่เช็ค / Cheque Number ..................................................... ลงวนัที่ / Dated................................................... ธนาคาร / Bank ................................................................ สาขา / Branch............................................................................................. 
□ ออกใบหุ้นในนามบริษทัศูนยร์ับฝากฯ เพื่อ /Issue the share certificate in the name of TSD for สมาชิกผูฝ้ากเลขที่/Participant number..............................บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี/Securities trading account No………………….………….……. 
□ ออกใบหุ้นในนามผูจ้อง / Issue the share certificate in the name of subscriber 

เจา้หนา้ท่ีผูร้ับมอบอ านาจ / Authorized Officer ……………………………………………………….. 

 



ชื�อหุ้น ............................................................

(เพื�อธุรกจิ)

(เพื�อธุรกจิ)

ชื�อหุ้น ............................................................

เพื�อเข้าบัญชี  บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) เพื�อจองซื�อหุ้น                

KTBST Scurities PCL. For Share Subscription

เพื�อเข้าบัญชี  บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) เพื�อจองซื�อหุ้น                

KTBST Scurities PCL. For Share Subscription

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น

DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited for Share Subscription

DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited for Share Subscription

Warrant Exercise

Warrant Exercise

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์

บริษทัหลกัทรัพย์  ดาโอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั�น 9,18, 39, 52 ออลซีซันส์เพลส ถนนวทิยุ

แขวงลมุพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330
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ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) ฉบับย่อ 1.0 [1 มกราคม 2566]   
ลงชื่อ    ผูจ้องซื้อ 

(    ) 

ประกาศความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) ฉบบัย่อ 

บริษทั ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บริษทัหลกัทรพัย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บริษทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน ดาโอ จ ากดั บริษทั ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษทั ดาโอ เลนด์ (ประเทศไทย)
จ ากดั ("กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย)” หรือ "DAOL Financial Group (Thailand)") รวมถึงกองทุนต่าง ๆ 
ภายใต้การจดัการหรอืการจดัตัง้ของกลุ่มธุรกิจการเงนิ ดาโอ (ประเทศไทย) ได้ตระหนักและให้ความส าคญัของการคุ้มครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน บรษิทัจงึออกประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ เพื่อใหท้่านทราบแนวทางของบรษิทัในการรกัษาขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่านและความรบัผดิชอบในการเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย หรอืโอนข้อมูลของตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มใีจความส าคญั ดงันี้ 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถงึ ขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลทีส่ามารถระบุตวับุคคลนัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม เช่น ชื่อ -นามสกุล 
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน วนัเดอืนปีเกดิ ทีอ่ยู่ และขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามละเอยีดอ่อน เช่น ขอ้มลูภาพจ าลองใบหน้า 
ขอ้มลูจ าลองลายนิ้วมอื ขอ้มลูเกีย่วกบัความศาสนา ซึง่ไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของผูท้ีเ่สยีชวีติแลว้ 
2. กลุ่มธรุกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) เกบ็ข้อมูลของท่านประเภทใดบ้าง 
กลุ่มธุรกจิการเงนิ ดาโอ (ประเทศไทย) เกบ็รวบรวมขอ้มลูของท่านเมื่อท่านและกลุ่มธุรกจิการเงนิ ดาโอ (ประเทศไทย) ไดม้กีาร
ตดิต่อกนัไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น เมื่อท่านขอใชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิารของกลุ่มธุรกจิการเงนิ ดาโอ (ประเทศไทย) หรอืเมื่อท่าน
ท าธุรกรรมกับกลุ่มธุรกิจการเงนิ ดาโอ (ประเทศไทย) โดยข้อมูลของท่านที่กลุ่มธุรกิจการเงนิ ดาโอ (ประเทศไทย) จะเก็บ
รวบรวม ไดแ้ก่ 
• ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับท่าน หรือข้อมูลที่ใช้ในการระบุและยืนยนัตัวตนของท่าน เช่น ชื่อ -นามสกุล วนัเดือนปีเกิด 

หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน ลายมอืชื่อ ขอ้มลูภาพจ าลองใบหน้าหรอืลายนิ้วมอื 
• ขอ้มลูเพื่อการตดิต่อ เช่น ทีอ่ยู่ตามบตัรประชาชนหรอืตามทะเบยีนบา้น หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล 
• ขอ้มลูการท าธุรกรรมกบับรษิทั เช่น ขอ้มลูการเปิดบญัช ีการช าระเงนิ การช าระบญัช ีหรอืหนังสอืตดิต่อกบับรษิทั 
• ขอ้มลูส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น แบบฟอรม์ แบบส ารวจหรอืแบบสอบถาม หรอืขอ้มลูทีท่่านเขา้ร่วมกจิกรรมกบับรษิทั 
• ขอ้มูลภาพและเสยีงทีไ่ดจ้ากการตดิต่อกบับรษิทั เช่น ภาพและเสยีงจากกล้องวงจรปิด จากการสนทนาทางโทรศพัท์ หรอื

จากช่องทางสื่อสงัคมออนไลน์/เวบ็ไซต ์
3. กลุ่มธรุกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) เกบ็ข้อมูลของท่านผ่านช่องทางใดบ้าง 
กลุ่มธุรกจิการเงนิ ดาโอ (ประเทศไทย) เกบ็ขอ้มลูของท่านผ่านช่องทางหลกัต่าง ๆ ดงันี้ 
• ผ่านสาขาของกลุ่มธุรกจิการเงนิ ดาโอ (ประเทศไทย)  
• ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น แอปพลเิคชนั DAOL Life เวบ็ไซต์ของกลุ่มธุรกจิการเงนิ ดาโอ (ประเทศไทย) หรอืแพลตฟอรม์

เครอืขา่ยสื่อสงัคมออนไลน์ 
• ผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น ขอ้มลูสาธารณะ หน่วยงานภาครฐั หรอืพนัธมติรทางธุรกจิของกลุ่มธุรกจิการเงนิ ดาโอ (ประเทศไทย)  
4. วตัถปุระสงคท่ี์กลุ่มธรุกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) เกบ็ข้อมูลของท่าน 
กลุ่มธุรกจิการเงนิ ดาโอ (ประเทศไทย) เกบ็ขอ้มูลของท่านเพื่อการปฏบิตัติามสญัญา เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย เพื่อ
การปฏบิตัติามกฎหมาย เพื่อเป็นหลกัฐานส าหรบัการก่อตัง้หรอืยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย เพื่อความจ าเป็นในการ
ปฏบิตัติามกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรอืโดยอาศยัความยนิยอมเพื่อวตัถุประสงคต์่าง ๆ เช่น 
• การแนะน าบรกิารหรอืผลติภณัฑน์อกเหนือจากบรษิทัในกลุ่มธุรกจิการเงนิ ดาโอ (ประเทศไทย) หรอืพนัธมติรทางธุรกจิ 
• การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพื่อการตลาด 
• การวเิคราะหค์วามเสีย่งโดยพจิารณาพฤตกิรรมของท่าน 
• การสมัภาษณ์ เพื่อน าไปใชใ้นสื่อสิง่พมิพห์รอืสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
• เพื่อการพสิจูน์และยนืยนัตวับุคคล 
ในกรณีทีเ่ป็นกลุ่มธุรกจิการเงนิ ดาโอ (ประเทศไทย) จ าเป็นตอ้งเกบ็รวบรวมขอ้มลูของท่านเพื่อการปฏบิตัติามสญัญาหรอืหน้าที่
ตามกฎหมาย หากท่านไม่ใหข้อ้มลูดงักล่าวอาจส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัไม่สามารถใหบ้รกิารหรอืด าเนินตามทีท่่านรอ้งขอได้ 
5. ระยะเวลาท่ีกลุ่มธรุกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) เกบ็ข้อมูลของท่าน 
กลุ่มธุรกจิการเงนิ ดาโอ (ประเทศไทย) เกบ็ขอ้มลูของท่านอย่างสมเหตุสมผล เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีก่ลุ่มธุรกจิการเงนิ ดาโอ 
(ประเทศไทย) ไดร้บัขอ้มลูนัน้มา เช่น ตลอดระยะเวลาทีท่่านใชบ้รกิารหรอืผลติภณัฑข์องกลุ่มธุรกจิการเงนิ ดาโอ (ประเทศไทย) 
หรอืเพื่อปฏบิตัติามทีก่ฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ก าหนด 



 

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) ฉบับย่อ 1.0 [1 มกราคม 2566]   
ลงชื่อ    ผูจ้องซื้อ 

(    ) 

6. กลุ่มธรุกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) เปิดเผยข้อมูลของท่านไปท่ีใดบ้าง 
กลุ่มธุรกจิการเงนิ ดาโอ (ประเทศไทย) เปิดเผยขอ้มลูท่านกบับุคคลหรอืหน่วยงาน ดงัต่อไปนี้ 
• บรษิทัในกลุ่มธุรกจิการเงนิ ดาโอ (ประเทศไทย)  
• บรษิทัพนัธมติร ผูใ้หบ้รกิารภายนอก ผูร้บัจา้ง ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล หรอืตวัแทนของกลุ่มธุรกจิการเงนิ ดาโอ (ประเทศไทย)  
• หน่วยงานของรฐัหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมาย เช่น ส านักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงนิ กรมสรรพากร เป็นตน้ 
7. สิทธิตามกฎหมายของท่านมีอะไรบ้าง 

• สทิธใินการเขา้ถงึและรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคล 
• สทิธใินการแกข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 
• สทิธใินการลบหรอืท าลายขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 
• สทิธใินการระงบัการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นการชัว่คราว 
• สทิธใินการขอใหบ้รษิทัส่งหรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 
• สทิธใินการคดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 
• สทิธใินการเพกิถอนความยนิยอม 
• สทิธใินการร้องเรยีน ท่านอาจมสีทิธริ้องเรยีนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย 

และ/หรอืโอนไปยงัต่างประเทศซึง่ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านนัน้ไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรอืไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย
การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

8. โดยท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิดงักล่าวผ่านช่องทางตามระเอียดท่ีปรากฏ ดงัน้ี 
1. บริษทัหลกัทรพัย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ฝ่ายบริการลูกค้า 
ทีอ่ยู่ 87/2 อาคารซอีารซ์ทีาวเวอร ์ชัน้ 9, 18, 39 และ 52 ออลซซีัน่สเ์พลส ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั
กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-351-1800 หรอื E-mail: customerservice@daol.co.th  

2. เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ทีอ่ยู่ 87/2 อาคารซอีารซ์ทีาวเวอร ์ชัน้ 9, 18, 39 และ 52 ออลซซีัน่สเ์พลส ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพฯ 10330 E-mail: dpo@daol.co.th  
 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 
ท่านสามารถอ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิของประกาศความเป็นส่วนตวัของกลุ่มธุรกจิการเงนิ ดาโอ (ประเทศไทย) ฉบบัเตม็ ไดท้ี:่ 
 

กรณุาสแกน QR Code 

 

mailto:customerservice@daol.co.th
mailto:dpo@daol.co.th


 

 

                                                                         
แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  

เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 

 
                                                                                                              วนัที.่................………….…….….. 

 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่................................................................................................. 
 
ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 

1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา           ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั       ใช่*  ไมใ่ช่ 
3. มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา        ใช่*  ไมใ่ช่ 

 

 
ส ำหรบันิติบุคคล 

1. เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา       ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA        ใช่*  ไมใ่ช่ 

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI 
3. เป็นนิตบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม   ใช่*  ไมใ่ช่ 

หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด  
 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้  

  
ลงชือ่ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์  
        (.............................................................................)  โทรศพัท ์….............................................. 
 

 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบง่ช้ีว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ

สงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอืน่แทน  

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ 1 และ/หรอืขอ้ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งช้ีว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA 
TSD ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอืน่แทน  



 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

 
คํารับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

U.S. Person / Non-U.S. 
Entity 

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2 

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น  Others 
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