
 

 

 

               เลขที�ใบจอง / Subscription number ………………………………… 

แบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิซื อหุ้นสามญัของบริษทั ดีโอดี ไบโอเทค จาํกดั (มหาชน) (DOD-W1) 
 

Form for the notification of the intention to exercise the Warrants of DOD Biotech Public Company Limited (AKR-W1) 
 
เรยีน    คณะกรรมการบรษัิท ดโีอด ีไบโอเทค จํากัด (มหาชน)                                                                        วนัที�ยื�นความจํานงการใช้สทิธ…ิ…………………………...............................……….. 
To       The Board of DOD Biotech Public Company Limited                                                                     Date to notify the intention to exercise 

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / นิตบิุคคล) ................................................................................................................ ............. วนั/เดอืน/ปีเกิด........................................... สญัชาติ ................................. เพศ.......................... 
I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)                                                                                       Date of Birth                          Nationality              Gender 

อาชีพ........................................... ที�อยู่เลขที�............................... ซอย ......................................... ถนน..................................................แขวง/ตําบล .................................... เขต/อําเภอ ............................. ......... 
Occupation                          Address number                Soi                                    Road                             Sub-district                            District 

จงัหวดั....................................... รหสัไปรษณีย์.............................. ป ระเทศ ......................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................  
Province                                Postal Code                        Country                               Telephone number 

เลขประจําตวัผูเ้สียภาษี..............................................................................................          ประเภทการเสยีภาษี               □ o หกัภาษี                       □ o ไม่หกัภาษี 

Tax ID number                                                               Type of Tax Paying               Tax to be deducted          Tax not to be deducted 

oบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย  เลขที�บตัรประจําตวัประชาชน .……………….….………………      □ o บุคคลธรรมดาซึ�งเป็นคนต่างดา้ว  เลขที�หนังสือเด ินทาง / ใบต่างด้าว ……………………….………......  
     Thai natural person        Identification card number                                                 Foreign natural person           Passport number 

oนิตบิุคคลสญัชาตไิทย       เลขทะเบยีนนิตบิุคคล .…………………………………………...      □ o  นิตบิุคคลสญัชาตติา่งดา้ว         เลขทะเบียนนิตบิุคคล .………………..…………………………........  
 Thai juristic person        Corporate registration number                                              Foreign juristic person           Corporate registration number 

โปรดแนบหลักฐานประกอบการใช้สิทธพิรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถูกตอ้ง / Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants 

ในฐานะผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื!อหุน้สามญัของบรษัิท ดโีอด ีไบโอเทค จํากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ขา้พเจา้มคีวามประสงคจ์ะใช้สทิธซิื!อหุน้สามญัของบรษัิทฯ ตามรายละเอียดต่อไปนี!  
being a Warrant Holder of DOD Biotech PCL. (the “Company”), I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below: 
 

จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสทิธิ 
ที�ขอใช้สทิธ ิ(หน่วย) 
Number of Warrants 

to be exercised (Unit) 

อตัราการใช้สทิธิ 
(ใบสําคญัแสดงสทิธ ิ: หุน้) 

Exercise Ratio 

(Warrant : Share) 

จํานวนหุน้สามญัที�ไดจ้ากการใช้สทิธ ิ(หุน้) 
Number of ordinary shares derived 

From the exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใช้สทิธซิื!อหุน้สามญั (บาท/หุ้น) 
Exercise Price 

(Baht per share) 

รวมเป็นเงนิที�ตอ้งชําระในการจองซื!อหุน้
สามญั (บาท) 

Totalling of payment of the subscribed 

shares (Baht) 
 1 : 1  15.75  

 

พรอ้มนี!ขา้พเจา้ขอส่งเงนิค่าจองซื!อหุน้สามญัดังกล่าว ที�ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงนิในเขตกรุงเทพมหานครภายใน " วนัเท่านั !น ชําระโดย 

I/We herewith submit the payment to purchase such ordinary shares that can be collected in Bangkok only which paid by 

oเช็ค / Cheque oแคชเชียรเ์ช็ค / Cashier Cheque          oดร๊าฟท ์/ ตั #วแลกเงนิธนาคาร Bank Draft / Bill of Exchange           o□ เงนิโอน / Money Transfer 

เลขที�เช็ค / Cheque Number ......................................................................................  ลงวนัที� / Dated.................................................................. ธนาคาร / Bank........................................................................................................................... 
สั �งจ่าย “บัญชีจองซื อหุ้นสามญั บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จาํกดั (มหาชน)”  ประเภทบญัชี ออมทรัพย ์ บัญชีเลขที� 518-0-30679-6   ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   สาขา ท่าฉลอม 

Payable to DOD Biotech Public Company Limited for Shares Subscription”, the Saving account at Bangkok Bank PCL., Tha Cha-lorm Branch, Account number 518-0-30679-6 

ขา้พเจา้ไดส้่งมอบใบสําคญัแสดงสทิธ/ิ ใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธแิละขอรบัทอนใบสําคญัแสดงสทิธ(ิถา้ม)ี ดงันี!  
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: 
□ ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธจํิานวน ...................................ใบ  ตามรายละเอยีดดังนี!   Amount of delivered Warrants ………………….............…. certificate(s) with the following details: 
     เลขที�ใบสําคญัแสดงสทิธ.ิ...............................................จํานวน ...................................หน่วย  Warrant Certificate(s) number ……………………………… amount ………………………..…… units 

เลขที�ใบสําคญัแสดงสทิธ.ิ...............................................จํานวน ...................................หน่วย  Warrant Certificate(s) number ……………………………… amount …………………………..… units 

รวมจํานวนใบสําคญัแสดงสทิธทิี�ส่งมา ............................................................. .............หน่วย Total number of delivered Warrants ……..……………………………………...................……… units 

  จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธทิี�ขอรบัทอน (ถา้ม)ี ..............................................................หน่วย  Amount of the remaining Warrants which are not exercised (if any) ……….................….…... units 

□ ใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธเิลขที�……………………..…....จํานวน ..................................หน่วย Warrant Substitute number ……………….……….........….. amount ……….….........….………. units 

เมื�อขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าว ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษัทฯ ดําเนินการส่งมอบหุน้ ดงันี!  (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หนึ�ง) :  

Upon being allocated the subscribed shares, I / We agree that the Company shall deliver the shares as follow (Please choose one only) : 
oใหอ้อกใบหุน้สําหรบัหุน้ที�ไดร้บัการจดัสรรในนามของ “บรษัิท ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย(์ประเทศไทย) จํากัด เพื�อผูฝ้าก” และดําเนินการใหบ้รษัิท.......................................................................... ...................... 
 สมาชิกผูฝ้ากเลขที�……..………..................…... (ระบุชื�อใดชื�อหนึ�งตามรายชื�อที�ปรากฏดา้นหลังแบบฟอรม์นี!) นําหุน้นั !นเขา้ฝากไวก้ับ “บรษัิท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย(์ประเทศไทย) จํากัด เพื�อผูฝ้าก” 
 เพื�อเขา้บญัชีซื!อขายหุน้เลขที�……………………….……………………….. ซึ�งขา้พเจา้มอียู่กับบรษัิทนั!น 

 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. 
oใหอ้อกใบหุน้สําหรบัหุน้ที�ไดร้บัการจดัสรรในนามของขา้พเจา้และส่งใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ทางไปรษณีย ์ โดยขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลังจากที�ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบัหุ้นเพิ�มทุนดงักล่าวเป็น 

 หลักทรพัยจ์ดทะเบยีน และอนุญาตใหทํ้าการซื!อขายไดใ้นตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 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. 
ขา้พเจา้ตกลงยนืยันว่าจะไม่เพกิถอนการใช้สทิธซิื!อหุน้สามญั หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบแจง้ความจํานงการใช้สทิธซิื!อหุน้สามญัที�ไดก้รอกรายละเอยีดครบถว้นเรยีบรอ้ยพร้อมดว้ยเช็ค, แคชเชียรเ์ช็ค, ดร๊าฟท/์  ตั #วแลกเงนิธนาคาร 

มาถงึบรษัิทฯ ภายในกําหนดระยะเวลาการแจง้ความจํานงในการใช้สทิธหิรอืหากเช็ค , แคชเชียรเ์ช็ค, ดร๊าฟท/์ตั #วแลกเงนิธนาคาร ที�สั �งจ่ายไม่ผ่านการเรยีกเก็บ ใหถ้อืว่าถือว่าการแจง้ความจํานงในการใช้สทิธสิิ!นสภาพลงโดยไม่
มกีารใช้สทิธิ $ 

I/We hereby confirm that this subscription is irrevocable .  If I/We do not return this duly completed Form for the notification of the intention to exercise the Warrants, with payment (Cheque, Cashier 
Cheque, Bank Draft / Bill of Exchange) to the Company within the period for the notification of the intention to exercise the Warrants o r the Cheque, Cashier Cheque, Bank Draft / Bill of Exchange has not 
been honoured, it shall deem that the notification of the intention to exercise the Warrant is nullified without being exerci sed. 

          ลงชื�อ/Signed .....................................................................................ผูจ้องซื!อหุน้สามญั/ Subscriber 

                                                                                                                                                      (                                                                     )  

หลักฐานการใช้สทิธจิองซื!อหุน้สามญั (ผูจ้องซื!อโปรดกรอกขอ้ความในส่วนนี!ดว้ย) SUBSCRIPTION RECEIPT (SUBSCRIBER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION) 
วนัที�/ Date ……………………………………………..                 เลขที�ใบจอง / Subscription Number …………………………………………….. 
บรษัิท ดโีอด ีไบโอเทค จํากัด (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก(ชื�อตามใบจอง) ……………………………………………….................................................……เพื�อจองซื!อหุน้สามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธขิองบรษัิทฯ  
DOD Biotech Public Company Limited has received money from (Name of subscriber)                                            to purchase the ordinary shares of the Company under Warrants  

จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสทิธิ 
ที�ขอใช้สทิธ ิ(หน่วย) 
Number of Warrants 

to be exercised (Unit) 

อตัราการใช้สทิธิ 
(ใบสําคญัแสดงสทิธ ิ: หุน้) 

Exercise Ratio 

(Warrant : Share) 

จํานวนหุน้สามญัที�ไดจ้ากการใช้สทิธ(ิหุน้) 
Number of ordinary shares derived 

From the exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใช้สทิธซิื!อหุน้สามญั (บาท/หุ้น) 
Exercise Price 

(Baht per share) 

รวมเป็นเงนิที�ตอ้งชําระในการจองซื!อหุน้
สามญั (บาท) 

Totalling of payment of the subscribed 

shares (Baht) 
 1 : 1  15.75  

 เช็ค/Cheque   แคชเชียรเ์ช็ค/Cashier Cheque  ดร๊าฟท์/ตั #วแลกเงนิธนาคาร/Bank Draft/Bill of Exchange ..........................................  เงนิโอน /Money Transferสาขา/Branch................................. 
 เลขที�เช็ค/ Cheque Number ................................................  ลงวนัที�/ Dated..............................................ธนาคาร / Bank…………………………………………………………………………………….… 

 ออกใบหุน้ในนามบ.ศูนย์รบัฝากฯ เพื�อ/Issue the share certificate in the name of TSD for สมาชิกผูฝ้ากเลขที�/Participant Number …….....… บญัชีซื!อขายหลักทรพัยเ์ลขที�/Securities trading account No……………. 

 ออกใบหุน้ในนามผูจ้อง/Issue the share certificate in the name of subscriber 

  

   เจา้หน้าที�ผูร้บัมอบอํานาจ / Authorized Officer ……………………………………………………….......... 



 

 

 

รายชื�อสมาชิกผู้ฝากหลกัทรพัยก์บัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

BROKER 

ผูฝ้ากเลขที� ชื�อบรษิทั ผูฝ้ากเลขที� ชื�อบรษิทั 

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 

002 บรษิทัหลกัทรพัยท์ิสโก ้จํากดั   032 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบีี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
  TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED    KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี� กรุ๊ป จํากดั  (มหาชน)  034 บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

  COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.  PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

004 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั   038 บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) 

  DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD   AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จํากดั (มหาชน) 048 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จํากดั (มหาชน) 

  LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จํากดั  (มหาชน) 050 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จํากดั  
  PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED   ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซีจเีอส-ซไีอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั 051 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 

  CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.   SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จํากดั 052 บรษิทัหลกัทรพัย ์จเีอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากดั  
  ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED   GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED  

010 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอร์รลิ ลนิช์ (ประเทศไทย) จํากดั   200 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)   
  MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED    MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 211 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จํากดั 

  KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD. 
013 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  213 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จํากดั 

  KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.   ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 
014 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)  221 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอร์ชั �น พาร์ทเนอร์  จํากดั (มหาชน) 

  CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.   MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED. 
015 บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ์ จํากดั 224 บรษิทัหลกัทรพัยบ์วัหลวง จํากดั (มหาชน) 

  APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED   BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จํากดั  (มหาชน) 225 บรษิทัหลกัทรพัยซ์ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั  

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

019 บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั      229 บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอร์แกน (ประเทศไทย) จํากดั 

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

022 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีิตี! จํากดั 230 บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จํากดั 

  TRINITY SECURITIES CO.,LTD.   GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จํากดั 244 บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จํากดั 

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

026 บรษิทัหลกัทรพัย์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั  (มหาชน)      247 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จํากดั 

  UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.   CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 
027 บรษิทัหลกัทรพัย ์อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 248 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคที ซมีโิก ้จํากดั 

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

029 บรษิทัหลกัทรพัยก์รุงศร ีจํากดั (มหาชน) 924 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จํากดั (มหาชน) 
  KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED   FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน)     

  I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.     

SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทสิโก ้จํากดั (มหาชน) 243 บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื�อธุรกจิหลกัทรพัย ์จํากดั (มหาชน) 
  TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED    TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซติี!คอร์ป (ประเทศไทย) จํากดั 245 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 
  CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)   THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซติี!แบงก์ เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  329 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  
  CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 

 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  330 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮแ้บงกิ!งคอร์ปอเรชั �น จํากดั (เพื�อตราสารหนี!) 
  THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.   THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) - ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 334 บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื�อธุรกจิหลกัทรพัย ์จํากดั (มหาชน) (คสัโตเดี!ยน) 
  BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY   TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ ้แบงกิ!ง คอร์ปอเรชั �น จํากดั  336 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 
  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.   KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  337 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
  THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.   TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

308 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  339 ธนาคาร ทสิโก ้จํากดั (มหาชน) (เพื�อรบัฝากทรัพย์สนิ) 
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพมีอร์แกน เชส (เพื�อคา้ตราสารหนี!) 
  STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.   JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จํากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซไีอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
  INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED   CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื�อรบัฝากทรพัยส์นิ  345 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 
  DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES     THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) (เพื�อลูกคา้) 

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



เร่ือง 

 

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ (XE) ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  คร้ังสดุท้าย 

บริษัท ดีโอด ีไบโอเทค จ ากัด (มหาชน) (DOD-W1) 

Notification of the Last Exercise (XE) of  DOD-W1 

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่าน
ทราบว่า 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

 บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ ากัด (มหาชน) 
 DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED 

  DOD-W1 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XE     14/06/2021 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    16/06/2021 

 อัตราส่วน (Exercise ratio)    
              ใบแสดงสิทธฯิ (Warrants) : หุน้สามัญ (Common 
shares)  

  1:1 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Exercise price (Baht per share))    15.75   

 ก าหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Exercise Date)     22/06/2021 - 06/07/2021 

 วันที่บันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)  16/06/2021 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถ้าทา่นมอบหมายให้บริษัทฯ น าส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพ่ือใช้
สิทธ ิ
 ในการจองซื้อฯ ทา่นต้องน าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษทัฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

2. เช็คช าระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ  

(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

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

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          25/06/2021  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพแนบส าเนาทะเบียนบ้าน  

  

 



บริษัท ดีโอดี  ไบโอเทค จ ำกัด (มหำชน) 
เลขที ่111 หมู่ที ่2 ต ำบลท่ำจีน อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 74000 

111 Moo 2 TambonThachin, Amphurmuangsamutsakhon, Samutsakhon 74000 

 

 

 

เลขที่  DOD 0075/2564 
 วนัที่  1 มถุินายน 2564 

 
เรื่อง  แจง้ก าหนดการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธใินการซือ้หุน้สามญัของ บรษิทั ดโีอด ีไบโอเทค จ ากดั (มหาชน) (DOD-W1) ครัง้สุดทา้ย วนัที่ 

7 กรกฎาคม 2564 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“SET”) 
 

ตามที่บรษิทั ดโีอด ี ไบโอเทค จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธใินการซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที่ 1 
(DOD-W1) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม 2562 จ านวน 182,219,263 หน่วย สามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัได้ โดยเริม่ตน้
การใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ยตรงกบัวนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธ ิคอืวนัที่ 7 กรกฎาคม 2564  ทัง้น้ีในกรณีที่วนัครบก าหนดการใชส้ทิธใิด ๆ ตรง
กบัวนัหยดุท าการของบรษิทั ฯ ใหเ้ลื่อนวนัก าหนดใชส้ทิธคิรัง้ดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหน้านัน้ 

บรษิทัฯ ขอแจง้รายละเอยีดเกี่ยวกบัการแจง้ความจ านงการใชส้ทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิDOD-W1 ดงัน้ี 
 

1. วนัท่ีก ำหนดกำรใช้สิทธิ :  
วนัที่ 7 กรกฎาคม 2564 

2. ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั: 
วนัที่ 22 มถุินายน 2564- 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 น. ถงึ 16.30 น. 

3. วนัท่ีปิดสมดุทะเบียนเพ่ือพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ :  
วนัที่ 16 มถุินายน 2564- วนัที่ 7 กรกฎาคม 2564 

4. ระยะเวลำหยดุพกักำรซ้ือขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ (วนัท่ีขอขึน้เคร่ืองหมำย SP) 
วนัที่ 14 มถุินายน 2564- วนัที่ 6 กรกฎาคม 2564 

5. วนัท่ีพ้นสภำพเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน: วนัที่ 8 กรกฎาคม 2564  
6. อตัรำกำรใช้สิทธิ : ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อ 1 หุน้สามญัของบรษิทั 
7. รำคำใช้สิทธิ : ราคาการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธจิะเท่ากบั 15.75 บาทต่อหุน้  
8. เอกสำรท่ีใช้ในกำรยื่นควำมจ ำนง : ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ หรอื ใบแทนส าคญัแสดงสทิธ ิ สามารถขอรบัใบแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ

ซือ้หุน้สามญัไดท้ี่ www.dodbiotech.com ในระหว่างระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิ
 
8.1 ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสทิธอิยูใ่นระบบไรใ้บหุน้ (Scripless System) ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ตอ้งการใชส้ทิธติอ้งแจง้ความจ านง

และกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืเพื่อใหอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธติามที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
โดยยื่นต่อบรษิทัหลกัทรพัยท์ี่ท าหน้าที่เป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์ (Broker) ของตน และบริษทัหลกัทรพัยด์งักล่าวจะด าเนินการแจง้กบัศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์ เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืเพื่อใหอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธสิ าหรบัน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใช้
สทิธซิือ้หุน้สามญัที่จะยื่นกบับรษิทั เพื่อด าเนินการใชส้ทิธติามที่ระบุขา้งตน้ 

8.2 ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ ที่ประสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัจะตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขการแจง้ความ
จ านงในการใชส้ทิธ ิโดยด าเนินการและส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บรษิทั 

(ก) แบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัที่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้นแล้วทุกรายการ พรอ้มลงนามโดยผูถ้อื
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ หรอืหากผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นนิตบิุคคลจะตอ้งลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของ
บรษิทั (ถา้ม)ี 

(ข) ใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ระบุว่าผูถ้อืนัน้มสีทิธใินใบส าคญัแสดงสทิธซิึ่งมจี านวนหน่วยของใบส าคญั
แสดงสทิธมิากกว่าหรอืเท่ากบัจ านวนตามที่ระบุอยูใ่นแบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั และหนงัสอืมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นมารบัใบส าคญัแสดง
สทิธใิบใหม่ ส าหรบัใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ยงัไม่ไดใ้ชส้ทิธ(ิถา้ม)ี (ส าหรบัผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธซิึ่งไดม้กีารใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธเิพยีงบางส่วน) 

8.3 ช าระเงนิตามจ านวนในการใชส้ทิธทิี่ระบุในแบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยไม่เกนิวนั
ใชส้ทิธ ิโดยวธิใีดวธิหีน่ึง ดงัน้ี 
  โอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากสะสมทรพัย ์ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าฉลอม ชื่อ  

(ก)  บญัช ี“บญัชจีองซือ้หุน้สามญั บรษิทั ดโีอด ีไบโอเทค จ ากดั(มหาชน)”  
เลขที่บญัช ี518-0-30679-6 น าส่งเอกสารพรอ้มหลกัฐานโอนเงนิภายในวนัและเวลาการใชส้ทิธิ 

(ข)  ช าระโดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ ดราฟท ์ ตัว๋แลกเงนิธนาคาร หรอืค าสัง่จ่ายเงินธนาคาร โดยเชค็จะตอ้งลงวนัที่ล่วงหน้า 2 วนัท าการ
ก่อนวนัที่ก าหนด ใหม้กีารใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ และตอ้งสามารถเรยีกเกบ็ไดใ้นกรุงเทพมหานคร โดยขดีคร่อมสัง่จ่าย “บญัชี

http://www.dodbiotech.com/


บริษัท ดีโอดี  ไบโอเทค จ ำกัด (มหำชน) 
เลขที ่111 หมู่ที ่2 ต ำบลท่ำจีน อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 74000 

111 Moo 2 TambonThachin, Amphurmuangsamutsakhon, Samutsakhon 74000 

 

 

 

จองซือ้หุน้สามญั บรษิทั ดโีอด ี ไบโอเทค จ ากดั(มหาชน)” ทัง้น้ีการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัดงักล่าว จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิทัสามารถ
เรยีกเกบ็เงนิจ านวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านัน้ หากเรียกเกบ็เงนิไม่ไดด้ว้ยเหตุใดๆ ที่มไิดเ้กดิจากบรษิทั ใหถ้อืว่าผูถ้อืใบส าคญัแสดง
สทิธแิสดงเจตนายกเลกิการใชส้ทิธดิงักล่าว และบรษิทัตกลงใหถ้อืเป็นการยกเลกิการขอใชส้ทิธโิดยใหถ้อืว่าหมดสทิธทิี่จะซือ้หุน้
สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวอกีต่อไป 

หมายเหต ุ: ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัจะเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายทางภาษแีละ/หรอือากรแสตมป์
ทัง้หมด (ถา้ม)ี ตามบทบญัญตัแิห่งประมวลรษัฎากรว่าดว้ยหมวดอากรแสตมป์ หรอืขอ้บงัคบั หรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง หรอื
บงัคบัใชใ้นการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ถา้ม)ี 

 
8.4 หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธ ิ

(ก) บุคคลสญัชาตไิทย :  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรขา้ราชการ หรอืส าเนาบตัรพนกังานรฐัวสิาหกจิ ซึ่งยงัไม่
หมดอาย ุพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 
(ข) บุคคลที่มใิช่สญัชาตไิทย : ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง หรอืส าเนาใบต่างดา้ว ซึ่งยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
(ค) นิตบิุคคลในประเทศ :  ส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทัที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี่ออกไม่เกนิ 3 เดอืนก่อนวนัใชส้ทิธพิรอ้มรบัรอง

ส าเนาถูกตอ้ง และเอกสารหลกัฐานของผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อตาม (ก) หรอื (ข) พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
(ง) นิตบิุคคลต่างประเทศ :  ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิทั หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบั และหนงัสอืรบัรองที่ออกไม่เกนิ 6 เดอืน

ก่อนวนัใชส้ทิธ ิซึ่งรบัรองโดย Notary Public พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และเอกสารหลกัฐานของผูม้อี านาจ
ลงลายมอืชื่อตาม (ก) หรอื (ข) พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ทัง้น้ีหากผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธติามที่ กล่าวขา้งตน้ บรษิทัจะถอืว่าผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิม่
ประสงคท์ี่จะใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นัน้ๆ อยา่งไรกต็าม บรษิทัอาจใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาในการใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธใิชส้ทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธไิดต้ามความเหมาะสม 

8.5 จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ขอใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัไม่ว่ากรณีใดๆ ตอ้งไม่ต ่ากว่า 100 หุน้สามญั และตอ้งเป็นจ านวน
เตม็เท่านัน้ แต่ในกรณีที่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธมิสีทิธใินการซือ้หุน้ต ่ากว่า 100 หุน้สามญั จะตอ้งใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญัในครัง้เดียวทัง้จ านวน 
ยกเวน้ในการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ สามารถใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญัไดโ้ดยไม่มกี าหนดจ านวนหุน้ข ัน้ต ่า โดยอตัราการใชส้ทิธิ
เท่ากบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อ 1 หุน้สามญั เวน้แต่จะมกีารปรบัอตัราการใชส้ทิธติามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 4 

 
8.6 จ านวนหุน้สามญัที่จะออกเมื่อมกีารใชส้ทิธ ิ จะค านวณโดยการน าจ านวนเงนิในการใชส้ทิธซิึ่งผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิดช้ าระตามที่

กล่าวขา้งตน้  หารด้วยราคาการใชส้ทิธใินขณะที่มกีารใชส้ทิธนิัน้  โดยบรษิทัจะออกหุน้สามญัเป็นจ านวนเตม็ไม่เกนิจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธิ
คูณดว้ยอตัราการใชส้ทิธ ิ หากมกีารปรบัราคาการใชส้ทิธิและ/หรอือตัราการใชส้ทิธแิลว้ ท าใหม้เีศษเหลอือยูจ่ากการค านวณดงักล่าว บรษิทัจะไม่น าเศษ
ดงักล่าวมาคดิค านวณและจะช าระเงนิที่เหลอืจากการใชส้ทิธดิงักล่าวคนืใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธโิดยไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 14 วนันบัจากวนั
ใชส้ทิธโิดยไม่มดีอกเบีย้  

 
ทัง้น้ีหากบรษิทัไดท้ าการส่งมอบเชค็คนืเงนิที่เหลอืจากการใชส้ทิธโิดยการสง่มอบทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที่อยูท่ี่ระบุไวใ้บแบบแสดง

ความจ านงการใชส้ทิธโิดยถูกตอ้งแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิดร้บัเงนิคนืแลว้ และผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิมม่สีทิธเิรยีกร้องดอกเบีย้หรอื
ค่าเสยีหายใดๆ อกีต่อไป 

  
ในกรณีที่ตอ้งมกีารเปลี่ยนแปลงอตัราการใชส้ทิธติามเกณฑก์ารปรบัราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธติามที่ระบุในเงื่อนไขการปรบัสทิธ ิ

และมเีศษของจ านวนหุน้สามญัที่จะไดร้บัจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธิใ์หต้ดัเศษของหุน้ทิง้ 
 

8.7 หากบรษิทัไดร้บัหลกัฐานใบส าคญัแสดงสทิธไิม่ครบตามจ านวนที่ระบุไวใ้นแบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุ้นสามญั หรอื
บรษิทัตรวจสอบไดว่้าขอ้มูลที่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธกิรอกลงในแบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญันัน้ไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้ง หรอืปิด
อากรแสตมป์ไม่ครบถว้นถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายต่างๆ ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะตอ้งท าการแกไ้ขเพื่อใหเ้ป็นไปตามเงื่ อนไขก่อนวนัที่ใชส้ทิธิ
 มฉิะนัน้แลว้บรษิทัจะถอืว่าการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธใินครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มกีารใชส้ทิธ ิ และบรษิทัจะจดัส่งใบส าคญัแสดงสิทธิ
คนืใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธภิายใน 14 วนันบัจากวนัใชส้ทิธ ิโดยไม่มดีอกเบีย้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

ในกรณีที่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธชิ าระเงนิในการใชส้ทิธไิม่ครบถว้น บรษิทัสงวนสทิธทิี่จะด าเนินการประการใดประการหน่ึงดงัต่อไปน้ี ตามที่
บรษิทัเหน็สมควร 

(ก)  ถอืว่าการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธใินครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มกีารใชส้ทิธ ิหรอื 



บริษัท ดีโอดี  ไบโอเทค จ ำกัด (มหำชน) 
เลขที ่111 หมู่ที ่2 ต ำบลท่ำจีน อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 74000 

111 Moo 2 TambonThachin, Amphurmuangsamutsakhon, Samutsakhon 74000 

 

 

 

(ข) ถอืว่าจ านวนหุน้สามญัที่จองซือ้มจี านวนเท่ากบัจ านวนที่พงึจะไดร้บัตามจ านวนเงนิในการใชส้ทิธ ิซึ่งบรษิทัไดร้บัช าระไวจ้รงิตามราคาการ
ใชส้ทิธใินขณะนัน้ 
 

กรณีตามขอ้ 8.7 (ก) บรษิทัจะคนืเงินที่ไดร้บัไวแ้ละใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิซึ่งบรษิทัถอืว่าไม่มกีารใชส้ทิธดิงักล่าว
กบัผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 14 วนันบัจากวนัใชส้ทิธ ิโดยไม่มดีอกเบีย้ ไม่ว่ากรณีใดๆ หรอื 

กรณีตามขอ้ 8.7 (ข) บรษิทัจะส่งมอบใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธพิรอ้มเงนิส่วนที่เหลอื (ถา้ม)ี ในกรณีที่บรษิทัถอืว่ามี
การใชส้ทิธเิพยีงบางส่วนคนืใหก้บัผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 14 วนันบัจากวนัใชส้ทิธ ิโดยไม่มดีอกเบีย้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

9. สถำนท่ีติดต่อในกำรใช้สิทธิ 
บรษิทั ดโีอด ีไบโอเทค จ ากดั (มหาชน) 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 111 หมู่ 2 ต าบลท่าจนี อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร  
จงัหวดัสมุทรสาคร 
โทรศพัท ์ 0-3444-6333, 0-3444-6444 
โทรสาร    0-3444-0373 
เวลา 8.30 – 16.30 น. 

 
 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
บรษิทั ดโีอด ีไบโอเทค จ ากดั (มหาชน) 

 
(นางสาวสุวารนิทร ์กอ้นทอง) 

กรรมการบรษิทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

               เลขทีใ่บจอง / Subscription number ………………………………… 

แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ดีโอดี ไบโอเทค จ ำกดั (มหำชน) (DOD-W1)  
Form for the notification of the intention to exercise the Warrants of DOD Biotech Public Company Limited (AKR-W1) 

 
เรยีน    คณะกรรมการบรษิัท ดโีอด ีไบโอเทค จ ากัด (มหาชน)                                                                        วนัทีย่ื่นความจ านงการใช้สทิธ…ิ…………………………...............................……….. 
To       The Board of DOD Biotech Public Company Limited                                                                     Date to notify the intention to exercise 
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / นิตบิุคคล) ................................................................................................................ ............. วนั/เดอืน/ปีเกิด........................................... สญัชาติ ................................. เพศ.......................... 
I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)                                                                                       Date of Birth                          Nationality              Gender 
อาชีพ........................................... ทีอ่ยู่เลขที.่.............................. ซอย ......................................... ถนน..................................................แขวง/ต าบล .................................... เขต/อ าเภอ ............................. ......... 
Occupation                          Address number                Soi                                    Road                             Sub-district                            District 
จงัหวดั....................................... รหสัไปรษณีย์.............................. ป ระเทศ ......................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................  
Province                                Postal Code                        Country                               Telephone number 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี..............................................................................................          ประเภทการเสยีภาษี               □  หกัภาษี                       □  ไม่หกัภาษี 
Tax ID number                                                               Type of Tax Paying               Tax to be deducted          Tax not to be deducted 
บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย  เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน .……………….….………………      □  บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นคนต่างดา้ว  เลขที่หนังสือเด ินทาง / ใบต่างด้าว ……………………….………......  
     Thai natural person        Identification card number                                                 Foreign natural person           Passport number 
นิตบิุคคลสญัชาตไิทย       เลขทะเบยีนนิตบิุคคล .…………………………………………...      □    นิตบิุคคลสญัชาตติา่งดา้ว         เลขทะเบียนนิตบิุคคล .………………..…………………………........  

 Thai juristic person        Corporate registration number                                              Foreign juristic person           Corporate registration number 
โปรดแนบหลักฐานประกอบการใช้สิทธพิรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง / Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants 
ในฐานะผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิัท ดโีอด ีไบโอเทค จ ากัด (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ขา้พเจา้มคีวามประสงคจ์ะใช้สทิธซิื้อหุน้สามญัของบรษิัทฯ ตามรายละเอียดต่อไปน้ี 
being a Warrant Holder of DOD Biotech PCL. (the “Company”), I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below: 
 
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ทีข่อใช้สทิธ ิ(หน่วย) 
Number of Warrants 

to be exercised (Unit) 

อตัราการใช้สทิธิ 
(ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ: หุน้) 

Exercise Ratio 
(Warrant : Share) 

จ านวนหุน้สามญัทีไ่ดจ้ากการใช้สทิธ ิ(หุน้) 
Number of ordinary shares derived 

From the exercise of Warrants (Shares) 

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

รวมเป็นเงนิทีต่อ้งช าระในการจองซื้อหุน้
สามญั (บาท) 

Totalling of payment of the subscribed 
shares (Baht) 

 1 : 1  15.75  
 
พรอ้มน้ีขา้พเจา้ขอส่งเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัดังกล่าว ทีธ่นาคารสามารถเรียกเก็บเงนิในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัเท่านัน้ ช าระโดย 
I/We herewith submit the payment to purchase such ordinary shares that can be collected in Bangkok only which paid by 
เช็ค / Cheque แคชเชียรเ์ช็ค / Cashier Cheque          ดร๊าฟท ์/ ตัว๋แลกเงนิธนาคาร Bank Draft / Bill of Exchange           □ เงนิโอน / Money Transfer 
เลขทีเ่ช็ค / Cheque Number ......................................................................................  ลงวนัที ่/ Dated.................................................................. ธนาคาร / Bank........................................................................................................................... 
สัง่จ่าย “บัญชีจองซ้ือหุ้นสำมญั บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ ำกดั (มหำชน)”  ประเภทบญัชี ออมทรัพย ์ บัญชีเลขที ่518-0-30679-6   ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)   สาขา ท่าฉลอม 
Payable to DOD Biotech Public Company Limited for Shares Subscription”, the Saving account at Bangkok Bank PCL., Tha Cha-lorm Branch, Account number 518-0-30679-6 
ขา้พเจา้ไดส้่งมอบใบส าคญัแสดงสทิธ/ิ ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธแิละขอรบัทอนใบส าคญัแสดงสทิธ(ิ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 าคญัแสดงสิทธจิ านวน ...................................ใบ  ตามรายละเอยีดดังน้ี   Amount of delivered Warrants ………………….............…. certificate(s) with the following details: 
     เลขทีใ่บส าคญัแสดงสทิธ.ิ...............................................จ านวน ...................................หน่วย  Warrant Certificate(s) number ……………………………… amount ………………………..…… units 

เลขทีใ่บส าคญัแสดงสทิธ.ิ...............................................จ านวน ...................................หน่วย  Warrant Certificate(s) number ……………………………… amount …………………………..… units 
รวมจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีส่่งมา ............................................................. .............หน่วย Total number of delivered Warrants ……..……………………………………...................……… units 

  จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีข่อรบัทอน (ถา้ม)ี ..............................................................หน่วย  Amount of the remaining Warrants which are not exercised (if any) ……….................….…... units 
□ ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธเิลขที่……………………..…....จ านวน ..................................หน่วย Warrant Substitute number ……………….……….........….. amount ……….….........….………. units 
เมื่อขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าว ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการส่งมอบหุน้ ดงัน้ี (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) :  
Upon being allocated the subscribed shares, I / We agree that the Company shall deliver the shares as follow (Please choose one only) : 
ใหอ้อกใบหุน้ส าหรบัหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรในนามของ “บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย(์ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้รษิัท.......................................................................... ...................... 
 สมาชิกผูฝ้ากเลขที…่…..………..................…... (ระบุชื่อใดชื่อหน่ึงตามรายชื่อทีป่รากฏดา้นหลังแบบฟอรม์น้ี) น าหุน้นัน้เขา้ฝากไวก้ับ “บรษิัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย(์ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้าก” 
 เพื่อเขา้บญัชีซื้อขายหุน้เลขที…่…………………….……………………….. ซึ่งขา้พเจา้มอียู่กับบรษิัทนัน้ 
 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. 
ใหอ้อกใบหุน้ส าหรบัหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรในนามของขา้พเจา้และส่งใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ทางไปรษณีย ์ โดยขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลังจากทีต่ลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบัหุ้นเพิม่ทุนดงักล่าวเป็น 
 หลักทรพัยจ์ดทะเบยีน และอนุญาตใหท้ าการซื้อขายไดใ้นตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 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. 
ขา้พเจา้ตกลงยนืยันว่าจะไม่เพกิถอนการใช้สทิธซิื้อหุน้สามญั หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบแจง้ความจ านงการใช้สทิธซิื้อหุน้สามญัทีไ่ดก้รอกรายละเอยีดครบถว้นเรยีบรอ้ยพร้อมดว้ยเช็ค, แคชเชียรเ์ช็ค, ดร๊าฟท/์  ตัว๋แลกเงนิธนาคาร 

มาถงึบรษิัทฯ ภายในก าหนดระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใช้สทิธหิรอืหากเช็ค , แคชเชียรเ์ช็ค, ดร๊าฟท/์ตัว๋แลกเงนิธนาคาร ทีส่ ัง่จ่ายไม่ผ่านการเรยีกเก็บ ใหถ้อืว่าถือว่าการแจง้ความจ านงในการใช้สทิธสิิน้สภาพลงโดยไม่
มกีารใช้สทิธิ ์

I/We hereby confirm that this subscription is irrevocable .  If I/We do not return this duly completed Form for the notification of the intention to exercise the Warrants, with payment (Cheque, Cashier 
Cheque, Bank Draft / Bill of Exchange) to the Company within the period for the notification of the intention to exercise the Warrants o r the Cheque, Cashier Cheque, Bank Draft / Bill of Exchange has not 
been honoured, it shall deem that the notification of the intention to exercise the Warrant is nullified without being exerci sed. 

          ลงชื่อ/Signed .....................................................................................ผูจ้องซื้อหุน้สามญั/ Subscriber 
                                                                                                                                                      (                                                                     )  

หลักฐานการใช้สทิธจิองซื้อหุน้สามญั (ผูจ้องซื้อโปรดกรอกขอ้ความในส่วนน้ีดว้ย) SUBSCRIPTION RECEIPT (SUBSCRIBER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION) 
วนัที/่ Date ……………………………………………..                 เลขทีใ่บจอง / Subscription Number …………………………………………….. 
บรษิัท ดโีอด ีไบโอเทค จ ากัด (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก(ชื่อตามใบจอง) ……………………………………………….................................................……เพื่อจองซื้อหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธขิองบรษิัทฯ  
DOD Biotech Public Company Limited has received money from (Name of subscriber)                                            to purchase the ordinary shares of the Company under Warrants  
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ทีข่อใช้สทิธ ิ(หน่วย) 
Number of Warrants 

to be exercised (Unit) 

อตัราการใช้สทิธิ 
(ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ: หุน้) 

Exercise Ratio 
(Warrant : Share) 

จ านวนหุน้สามญัทีไ่ดจ้ากการใช้สทิธ(ิหุน้) 
Number of ordinary shares derived 

From the exercise of Warrants (Shares) 

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

รวมเป็นเงนิทีต่อ้งช าระในการจองซื้อหุน้
สามญั (บาท) 

Totalling of payment of the subscribed 
shares (Baht) 

 1 : 1  15.75  

 เช็ค/Cheque   แคชเชียรเ์ช็ค/Cashier Cheque  ดร๊าฟท์/ตัว๋แลกเงนิธนาคาร/Bank Draft/Bill of Exchange ..........................................  เงนิโอน /Money Transferสาขา/Branch................................. 
 เลขทีเ่ช็ค/ Cheque Number ................................................  ลงวนัที่/ Dated..............................................ธนาคาร / Bank…………………………………………………………………………………….… 
 ออกใบหุน้ในนามบ.ศูนย์รบัฝากฯ เพื่อ/Issue the share certificate in the name of TSD for สมาชิกผูฝ้ากเลขที/่Participant Number …….....… บญัชีซื้อขายหลักทรพัยเ์ลขที่/Securities trading account No……………. 
 ออกใบหุน้ในนามผูจ้อง/Issue the share certificate in the name of subscriber 

  
   เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ / Authorized Officer ……………………………………………………….......... 



 

 

 

รายช่ือสมาชิกผู้ฝากหลกัทรพัยก์บัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

BROKER 
ผูฝ้ากเลขที่ ชือ่บรษิทั ผูฝ้ากเลขที่ ชือ่บรษิทั 

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 
002 บรษิทัหลกัทรพัยท์ิสโก ้จ ากดั   032 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบีี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

  TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED    KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน)  034 บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

  COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.  PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

004 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั   038 บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) 

  DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD   AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 048 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

  LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั  (มหาชน) 050 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั  
  PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED   ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซีจเีอส-ซไีอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 051 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 
  CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.   SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 052 บรษิทัหลกัทรพัย ์จเีอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั  
  ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED   GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED  

010 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอร์รลิ ลนิช์ (ประเทศไทย) จ ากดั   200 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
  MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED    MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
  KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD. 

013 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  213 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จ ากดั 
  KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.   ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 

014 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  221 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  จ ากดั (มหาชน) 
  CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.   MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED. 

015 บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ์ จ ากดั 224 บรษิทัหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

  APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED   BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั  (มหาชน) 225 บรษิทัหลกัทรพัยซ์ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  

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

019 บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั      229 บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั 
  YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED    JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    

022 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีิตี้ จ ากดั 230 บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 
  TRINITY SECURITIES CO.,LTD.   GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั 244 บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
  SCB SECURITIES CO.,LTD.   MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บรษิทัหลกัทรพัย์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน)      247 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จ ากดั 
  UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.   CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

027 บรษิทัหลกัทรพัย ์อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 248 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคที ซมีโิก ้จ ากดั 
  RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บรษิทัหลกัทรพัยก์รุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 924 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
  KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED   FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)     
  I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.     

SUB-BROKER 
236 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 243 บรษิทัหลกัทรพัย ์เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 
  TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED    TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซติี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
  CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)   THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซติี้แบงก์ เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  
  CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 

 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  330 ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (เพือ่ตราสารหนี้) 
  THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.   THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 334 บรษิทัหลกัทรพัย ์เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดี้ยน) 
  BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY   TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮ ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  336 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.   KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
  THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.   TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  339 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพือ่รบัฝากทรัพย์สนิ) 
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพมีอร์แกน เชส (เพือ่คา้ตราสารหนี้) 
  STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.   JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซไีอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
  INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED   CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพือ่รบัฝากทรพัยส์นิ  345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
  DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES     THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพือ่ลูกคา้) 

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