
 

                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                  ใบจองซ้ือเลขที่ / Subscription No……………………..……………………..……. 

                                      

แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) คร้ังที ่3 (OCEAN-W3) 
Form for the Notification of Intention to Exercise the Rights of the Warrant to Purchase the Ordinary Shares of Ocean Commerce Plc. No.3 (OCEAN-W3) 
อตัราการใชสิ้ทธิ/Exercise ratio: 1 หน่วย/unit 1 หุ้นสามญั/ordinary share   ราคาใชสิ้ทธิ/Exercise price: 1.00 บาท/หุ้น THB/share ยื่นเอกสารระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น./Submit Time: 9.00 a.m. to 3.30 p.m. 

วันที่ย่ืนความจ านง/Intention Notification Date........................................................................ 

ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง / Subscriber please clearly fill in the spaces below 
เรียน คณะกรรมการบริษทั โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) / To Board of Directors of  Ocean Commerce Public Company Limited (“the Company”) 
ขา้พเจา้/ I/ We                นาย/Mr.          นาง/Mrs.           นางสาว/Miss          นิติบุคคล/Company …………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................... 
เลขทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ / Warrants Holder Registration  No. …………………………………………….………………………………………. โทรศพัทท์ี่ติดตอ่ได ้/ Tel. …………………………………………………………………………………………… 
บตัรประจ าตวัประชาชน / ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบคุคล (ID Card/Work Permit/Passport/Juristic ID) เลขที ่/ No. …………………………………………………..……………………………………………..…………………………………………... 
ที่อยู่ / Address ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….………… 
ขา้พเจา้มีสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั จ านวน / and have the rights to subscribe to the newly issued ordinary shares of the Company for …………………………………………. หุ้น / shares 
ขา้พเจา้มีความประสงคข์อจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) ดงัน้ี  
I/We wish to subscribe for the newly issued ordinary shares of the Company as follows: 

จ านวนท่ีจองซ้ือ (หุ้น) / 
No. of shares subscription (Shares) 

จ านวนเงนิที่ช าระ (บาท) / 
Total Payment Amount (Baht) 

           จองซ้ือตามสิทธิทั้งจ านวน / Subscription for full of the entitlement            โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง 

           จองซ้ือนอ้ยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement                Choose one only 

  

                                                                                                                                            รวมจองซ้ือทั้งส้ิน / Total Subscription   

พร้อมกนัน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวโดยช าระเป็น / I/ We enclose my/our share subscription  payment by 
 เงนิโอนเขา้บญัชี / Bill Payment           เช็คธนาคาร / Cashier Cheque   

(ในกรณีทีส่่งค่าจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวโดยช าระเป็นเช็คบุคคล หรือเช็คธนาคาร หรือตัว๋แลกเงิน จะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหักบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัท าการ / In case of payment by personal cheque or cashier cheque or draft, it shall be 
able to be cleared in Bangkok branches within 2 working day) 
เลขที่เช็ค / Cheque No. ……………………………………..……………  ลงวนัที่ / Date …………….…………………..……………  ธนาคาร / Bank ……………………..….…………………  สาขา / Branch ………………………………………..………………………  
โดยส่ังจ่าย “บริษทั โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือหุ้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิ” บญัชีออมทรัพยเ์ลขที ่950-1-01362-2 ธนาคารกสิกรไทย สาขา เอ็มควอเทยีร์ / Payable to Account “Ocean Commerce Public Company Limited For Share Subscription 
Under Warrant” Kasikorn Bank, Emquartier Branch , Savings Account No. 950-1-01362-2 

เมือ่ขา้พเจา้ไดร้ับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าว ในการส่งมอบหุ้นขา้พเจา้ตกลงให้บริษทัด าเนินการดงัต่อไปน้ี (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง)  If  I/We  am/are  allotted  the said Shares, I/We agree to have either of the following processed by the Company (Choose one only) 
ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนที่ไดร้ับการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศนูยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให้ บริษทั ............................................................................ สมาชิกผูฝ้ากเลขที่ ....................................................................... 
น าหุ้นเขา้ฝากไวก้บับริษทั ศนูยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์เลขที่ .................................................................... ซ่ึงขา้พเจา้มีอยู่กบับริษทันั้น / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.  
For Depositor” for the allotted Shares and assign for Participant name ......................................................................... TSD member no. ................................................... To deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”) for my/our 
securities a/c no. ................................................... maintained at the said TSD member company. 
ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีไดร้ับการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ   “ บริษทั ศนูยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ”     และน าหุ้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั      โดยน าเขา้บญัชีของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ สมาชิกเลขที่  600  
เพื่อขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซ้ือหุ้นจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีบริษทั  ศูนยร์บัฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย)  จ ากดั  ก าหนด / Issue a share certificate in the Name of  “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” For the allotted 
Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600 (for issuing a Share certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by TSD) 
ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนที่ไดจ้องซ้ือไวใ้นช่ือของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุ้นให้ขา้พเจา้ตามช่ือที่อยู่ทีร่ะบุไวใ้นทะเบียนผูถื้อหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้ยินดีมอบหมายให้บริษทัด าเนินการใดๆ เพื่อท าให้การจดัท าใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ขา้พเจา้
ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัที่ครบก าหนดการใชสิ้ทธิ / Issue a share certificate in my/our  name  for booking  Shares  subscription  and  deliver the share certificate to me/us  by registered mail  according  to the  address stated  in  the  shareholder register.  
I/We agree to have the Company do the necessary to have the share certificate issued and delivered to me/us within 15 business days from the relevant Exercise Date 

ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุ้นสามญัน้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซ้ือหุ้นสามญัที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อยพร้อมเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋แลกเงิน หรือเงินโอนเขา้บญัชี มาถึงบริษทัภายในระยะเวลา
การจองซ้ือ หรือหากเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋แลกเงิน ท่ีส่ังจ่ายแลว้นั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิจองและขา้พเจา้ยินยอมรับเงินคนื ขา้พเจา้ไดอ่้านหนงัสือแจง้การจดัสรรหุ้นบริษทั โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) และยินยอม
ผูกพนัตามหนงัสือแจง้การจดัสรรฯ ดงักล่าว และท่ีจะไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมในภายภาคหนา้ดว้ย 
I/We hereby book to buy the said Shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form with payment (Personal Cheque/Cashier Cheque/Draft/Pay-in) or the Personal 
Cheque/Cashier Cheque/Draft has not been honored within the subscription period. I/We may be deemed to have not exercised my/our subscription rights and receive the payment back. I/We agree to bind on conditions and any notifications specified in the notification 
of subscription rights for newly issued ordinary shares of Ocean Commerce Public Company Limited, including the amendment of those in the future. 
การลงทนุในหุ้นย่อมมีความเส่ียง / Please be aware of the risk involved in stock investment                                                                                                            
ก่อนการตัดสินใจจองซ้ือหลกัทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription                                                                                   
การประเมินความเส่ียงทีย่อมรับได้ (Suitability Test) เพือ่จองซ้ือหุ้น / Suitability Test for share subscription 
1. ขา้พเจา้ไดผ้่านการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแลว้ และรับทราบระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องขา้พเจา้แลว้ / I/we already conducted Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level. 
2. ขา้พเจา้รับทราบระดบัความเส่ียงของหุ้นสามญัท่ีขา้พเจา้จะจองซ้ือครั้ งน้ี I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for. 
ทั้งน้ี หากผลการประเมิน Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาว่า ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกบัการจองซ้ือหุ้นในครั้ งน้ี ขา้พเจา้ยงัยืนยนัและประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุ้นสามญัในครั้ งน้ี และไดล้งลายมือช่ือเพื่อยืนยนัในฐานะผูจ้องซ้ือดา้นล่าง โดยขา้พเจา้รับทราบว่า การลงทุนในหุ้น
สามญัครั้ งน้ีไม่เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงที่ขา้พเจา้ยอมรับไดต้ามผลประเมิน Suitability Test / If the result of Suitability Test indicates that this share investment does not match my/our risk tolerance level, I/we still wish to subscribe for this share. I will put my 
signature below to confirm my intention for this share subscription. I/We acknowledge that this share investment does not match my risk tolerance level in accordance with the result of suitability test.     
                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                            ลงช่ือ………...........................................................................................ผู้จองซ้ือ / Subscriber 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (………..........................................................................................) 

หลักฐานการรับฝากการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) (ผู้จองซ้ือ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) (Subscriber please also fill out the portion) 

 
วันที่จองซ้ือ / Subscription Date …………………………………………………                                                                                                                     ใบจองซ้ือเลขที่ / Subscription No. ………………………………………………… 
 
บริษทั โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) ไดร้ับเงินจาก /Ocean Commerce Public Company Limited  received payment from …………………………………….…………………………………………………………………… เพื่อจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั จ านวน / 
For a subscription of the ordinary shares of the Company of ………………………………………….. หุ้น / Share ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท / at Baht 1.00 per share  รวมเป็นเงิน / totaling of …………………………………………  บาท /Baht 
โดยช าระเป็น / made payable by                      เงินโอน / Bill Payment                        เชค็ธนาคาร / Cashier Cheque                      
เลขที่เชค็ / Cheque No. ……………………………………..  ลงวนัที่ / Date …………………………………………..  ธนาคาร / Bank ……………………………………………………….  สาขา / Branch ……………………….…………………………………………...
โดยหากผูจ้องซ้ือไดร้ับการจดัสรรหุ้นให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow : 

  ออกใบหุ้นในนาม “บริษทั ศนูยร์ับฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” เลขทีส่มาชิกผูฝ้าก  ............................................................................ บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขที่   ………………………………………………………….…………………………….. 
  Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” Participant number ......................................................................... Securities trading account number …………………………………………………………………….  
  ออกใบหุ้นในนาม “บริษทั ศนูยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยน าเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อผูจ้องซ้ือ / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit those shares under        
   issuer account for my name, account number 600 

        ออกใบหุ้นในนามผูจ้องซ้ือ ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่ปิดการจองซ้ือหุ้น / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอ านาจ / Authorized Officer  ………………………………………………………………. 



เรือ่ง 

 

subject:  

แจง้เตอืนการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญั (XE) ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ คร ัง้สดุทา้ย 

บรษิทั อลัฟ่า ดวิชิ ัน่ส ์จ ากดั (มหาชน) (ALPHAX-W3)   

Notification of the Last Exercise (XE) of  ALPHAX-W3 

ตามทีท่า่นไดฝ้ากหลักทรัพยดั์งกลา่วขา้งตน้ไวก้ับ บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) บรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ใหท้า่น
ทราบวา่ 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

 บรษิทั อลัฟ่า ดวิชิ ัน่ส ์จ ากดั (มหาชน) 
 ALPHA DIVISIONS PUBLIC COMPANY LIMITED 

  ALPHAX-W3 

 วนัขึน้เครือ่งหมายเพือ่รับสทิธปิระโยชน ์(X-Date)   XE     19/01/2022 

 วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (Bookclosing Date)    21/01/2022 

 อัตราสว่น (Exercise ratio)    
              ใบแสดงสทิธฯิ (Warrants) : หุน้สามัญ (Common 
shares)  

  1:1 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Exercise price (Baht per share))    1.00   

 ก าหนดวันจองซือ้ระหวา่งวนัที ่(Exercise Date)     27/01/2022 - 10/02/2022 

 วันทีบั่นทกึการยกเลกิการรับฝาก (Delisting Date)  21/01/2022 

 ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ ทา่นมหีุน้ฝากไวกั้บบรษัิทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุน้ (shares)  

 ถา้ทา่นมอบหมายใหบ้รษัิทฯ น าสง่เอกสารการจองซือ้ฯ เพือ่ใช ้

สทิธ ิ
 ในการจองซือ้ฯ ทา่นตอ้งน าสง่เอกสารดังตอ่ไปนี้ใหบ้รษัิทฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซือ้ฯ  
(Registration Form) 

2. เช็คช าระการจองซือ้ หรอืใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ะบุ
ในใบจองฯ  
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิตอ่ภายในวนัที ่(contact within) 
 
          01/02/2022  
 
 
**เพิม่เตมิ (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชพีแนบส าเนาทะเบยีนบา้น  

 

 



 

 

ALPHASET-6501-002  

      วนัท่ี 27 มกราคม 2565 

เร่ือง แจง้ก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั อลัฟ่า ดิวิชัน่ส์ จ ากดั (มหาชน)
เดิมบริษทั โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) OCEAN -W3 

เรียน  ท่านผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ  OCEAN -W3 
ส าเนาเรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) หรือ OCEAN -W3 

ตามท่ีบริษทั อลัฟ่า ดิวิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) เดิมบริษทั โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) OCEAN -W3 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2562 จ านวน 
603,224,519 หน่วย อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ  3 ปี ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนได ้1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 
บาท โดยจัดสรรแก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และวนัก าหนดใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ ซ่ึงตรงกับวนัท่ี 11 
กุมภาพนัธ์ 2565 (วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2565 ตรงกบัวนัอาทิตย)์ ยกเวน้การใชสิ้ทธิ คร้ังสุดทา้ย ให้แสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิภายใน 15 
วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิวนัสุดทา้ย ในกรณีวนัใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษทัให้เล่ือนวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยดงักล่าว เป็นวนัท า
การสุดทา้ยก่อนหนา้วนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยดงักล่าว  

บริษทัฯ ขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ OCEAN - W3 (คร้ังสุดทา้ย) ดงัต่อไปน้ี 

1. ระยะเวลาการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 
ระหว่างเวลา 9.00 – 15.30น. ของวนัท่ี 27 มกราคม – 10 กุมภาพนัธ์ 2565 (เฉพาะวนัท าการของบริษทั) 

2. วันก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย 
วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2565 

3. วันปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ OCEAN -W3 
วนัท่ี 21 มกราคม ถึงวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2565 

4. ระยะเวลาการหยุดการซ้ือขายใบส าคัญแสดงสิทธิ OCEAN -W3 (ขึน้เคร่ืองหมาย SP) 
บริษทัขอให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) ส่ังหยดุพกัการซ้ือขายใบส าคญัแสดงสิทธิ OCEAN -W3 
(ขึ้นเคร่ืองหมาย SP บนหลกัทรัพย ์OCEAN -W3) ตั้งแต่วนัท่ี 19 มกราคม ถึงวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2565 

5. การส้ินสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิ OCEAN -W3  
เม่ือพน้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยในวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2565 ใบส าคญัแสดงสิทธิ OCEAN -W3 จะหมดอายแุละ
ส้ินสุดการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ตั้งแต่วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2565 เป็นตน้ไป 
 
 



 

 

6. สถานท่ีขอรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
OCEAN -W3 
1. บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย”์) 
2. บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท าหนา้ท่ีเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ OCEAN -W3 
3. ดาวน์โหลดจากเวป็ไซดข์องบริษทั ท่ี WWW.ALPHADIVISIONS.COM หวัขอ้นกัลงทุนสัมพนัธ ์

7. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธ ิ
สถานท่ีติดต่อ  บริษทั อลัฟ่า ดิวิชัน่ส์ จ ากดั (มหาชน)  เดิมบริษทั โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 
   98 อาคารอรรถกระวี 1 ชั้น 5 ซอยอารี ถนนสุขมุวิท 26 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
   กรุงเทพมหานคร 10110  
บุคคท่ีติดต่อ  คุณกิตติยา นุชแฟง 
โทรศพัท ์  02-077-5853  

8. เอกสารและหลักฐานในการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัจะตอ้งย่ืนเอกสารแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ
ดงัต่อไปน้ี 
1. ย่ืนใบแจง้ความจ านงใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ OCEAN -W3 ท่ีไดก้รอกขอ้มูลถูกตอ้ง ชดัเจน และ

ครบถว้นทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
2. น าส่งใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยก์ าหนด ตามจ านวนท่ีระบุ

ในใบแจง้ความจ านงใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
9. วิธีการช าระเงิน 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั จะตอ้งด าเนินการช าระเงินตามจ านวนในการใชสิ้ทธิ
ตามท่ีระบใุนใบแจง้ความจ านงใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยวิธีดงัต่อปน้ี 
ก. ช าระเป็นเช็ค ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัท าการ และขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่าย  

“บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน)” ทั้งน้ีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทั สามารถ
เรียกเก็บเงินจ านวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุใดๆ ท่ีมิไดเ้กิดจากบริษทั ให้ถือว่าผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิดงักล่าว และบริษทัตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใชสิ้ทธิ โดยให้
ถือว่าหมดสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอีกต่อไป 
หมายเหต ุ
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจะเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ้่ายทางภาษี และ/หรืออากรแสตมป์
ทั้งหมด (ถา้มี) ตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากรว่าดว้ยหมวดอากรแสตมป์ หรือขอ้บงัคบั หรือกฎหมายอื่นท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือขอ้บงัคบัใชใ้นการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) 
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ข. โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก ดงัต่อไปน้ี พร้อมแสดงหลกัฐานการโอนเงิน 

ธนาคาร  : ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือบญัชี  : “บริษทั โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน)” 
สาขา  : เอม็ควอเทียร์ 
ประเภทบญัชี : ออมทรัพย ์
เลขท่ีบญัชี : 950-1-01362-2 

น าส่งหลกัฐาน :  kittiya.n@alphadivisions.com  

 

 ขั้นตอนใช้สิทธ ิ

1. ในกรณีของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีอยูใ่นระบบใบหุ้น ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิเป็น
หลกัฐานในการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัไดท่ี้บริษทั โดยจะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิตาม
ระยะเวลาแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิตามท่ีระบขุา้งตน้ 

2. ในกรณีท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิอยูใ่นระบบไวใ้บหุ้น ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ความจ านง และ
กรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ตามท่ีจลาดหลกัทรัพยก์ าหนด โดยยื่นต่อบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท าหนา้ท่ีเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ของคนและบริษทั
หลกัทรัพยด์งักล่าว จะด าเนินการแจง้กบัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์เพือ่ขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับน าใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซ้ือสามญัท่ีจะย่ืน
กบับริษทั เพื่อด าเนินการใชสิ้ทธิตามระบุจา้งตน้ต่อไป 

3. ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 
โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามขอ้บงัคบั หรือกฎหมายต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบัเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิ
จองซ้ือหุ้นสามญัดว้ย โดยด าเนินการและส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทัตามสถานท่ีติดต่อขา้งตน้ 
 

4. ยื่นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 
ก. บุคคลสัญชาติไทย 

ส าเนาบตัรประจ าตงัประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุ
พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

ข. บุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทย 
ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนาใบต่างดา้ว ซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

ค. นิติบคุคลในประเทศ 
ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทัท่ีออกโดยกระทรางพาณิชยท่ี์ออกไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวนัใชสิ้ทธิพร้อมรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง และเอกสารหลกัฐานของผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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ง. นิติบคุคลต่างประเทศ 

ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตั้งบริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั และหนงัสือรับรองท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อน
วนัใชสิ้ทธิ ซ่ึงรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งและเอกสารหลกัฐานของผูมี้อ านาจลงลายมือ
ช่ือตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
ทั้งน้ี หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มอบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษทัจะถือว่าผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังนั้นๆ อยา่งไรก็ตาม บริษทัอาจใชดุ้ลย
พินิจในการพิจารณาในการให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิตามบส าคญัแสดงสิทธิไดต้ามความเหมาะสม 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

     ขอแสดงความนบัถือ 
  

 

                                                                                           (นายธีร ชุติวราภรณ์) 

                                                                                           ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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