ใบจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุ้นสำมัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหำชน) (DOD-W2)
เลขที่ใบจอง..................................................
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษทั ดีโอดี ไบโอเทค จากัด (มหาชน) จานวน 205,000,246 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท โดยมีอตั ราส่วน 2 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
เรียน คณะกรรมกำรบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)
วันที่จองซือ้  15 พฤศจิกำยน 2564  16 พฤศจิกำยน 2564  17 พฤศจิกำยน 2564  18 พฤศจิกำยน 2564  19 พฤศจิกำยน 2564
ข้อมูลผู้จองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง
ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผูจ้ องซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขประจาตัวประชาชน.............................................................................................
 บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง................................................................................
 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย เลขทะเบียนนิติบคุ คล................................................................................................
 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เลขทะเบียนนิติบุคคล................................................................................................
ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  อื่น ๆ ...................................................................................................................................................................เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เลขที่ ……...........................................................................……….………...……………………
ที่อยู่ให้เป็ นไปตามรายชื่อผูถ้ ือหุน้ สามัญที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มึสิทธิได้รบั การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564
โทรศัพท์ (บ้าน)......................................................................................................โทรศัพท์มือถือ..................................................................................สัญชาติ................................................................................อาชีพ………………...................………………………
วัน/เดือน/ปี (วันจดทะเบียนนิติบุคคล)......................................................................เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี....................................................................ประเภทการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
 ไม่หกั ณ ที่จ่าย
 หักภาษี ณ ที่จ่าย
ข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ เดิมตามทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 จานวน.............................…หุน้ มีความประสงค์หรือวัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรม เพื่อขอจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ และขอให้จดั สรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ของบริ ษัทฯ ดังนี ้

รำยละเอียดกำรจอง (โปรดระบุให้ชัดเจน)
 จองซือ้ ตามสิทธิที่ได้รบั การจัดสรรทัง้ จานวน
 จองซือ้ น้อยกว่าสิทธิที่ได้รบั การจัดสรร
 จองซือ้ เกินกว่าสิทธิที่ได้รบั การจัดสรร (ระบุเฉพาะส่วนเกินสิทธิ)

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่
จองซือ้

รำคำเสนอขำย

จำนวนเงินที่ชำระ (บำท)

จำนวนเงินที่ชำระ (ตัวอักษร)

0.10
0.10
0.10
0.10

รวม
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และสาเนา Bill Paymentตามที่กาหนด
 ชาระผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคาร ไทยพาณิชย์ โอนเข้าบัญชี เลขที่ 059-3-05972-0 ประเภทบัญชี บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต
 เช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค(เช็คธนาคาร)/ดราฟต์ เลขที่เช็ค ...............................................................................ลงวันที.่ ..................................................ธนาคาร................................................................................สาขา..........................................................................
โดยสั่งจ่ายบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด เพื่อจองซือ้ หุน้ ” และต้องนาฝากผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ตามแบบฟอร์ม Bill Payment ภายในเวลา Clearing ของธนาคารในวันที่17 พฤศจิกายน 2564
(ในกรณีที่ชาระค่าจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เป็ นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟต์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 และสามารถเรียกเก็บเงินจากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายในวันทาการถัดไปเท่านัน้ )
 ชาระผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment พร้อมระบุ (Ref.1) เป็ นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางของผูจ้ องซือ้ และรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็ นเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ 10 หลัก
 ชาระโดยโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) (เฉพาะผูจ้ องซือ้ ที่มีบญ
ั ชีซอื้ ขายหลักทรัพย์กับบริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด เท่านัน้
 ชาระโดยหักเงินจากเงินที่ฝากอยูใ่ นบัญชีเปิ ดเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด ของข้าพเจ้า เลขที่บญ
ั ชี………………………………………..………………………………………………………………………………………………….
 การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking โปรดระบุธนาคาร ..........................................................................
เมื่อข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหลักทรัพย์ดงั กล่าวแล้ว ในการส่งมอบใบหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ดาเนินการดังต่อไปนี้ (ผูจ้ องซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้ )
ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซอื้ ขำยหลักทรัพย์ :
 ให้ออกใบหลักทรัพย์ตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหลักทรัพย์ให้ขา้ พเจ้าทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยข้าพเจ้าอาจได้รบั หลักทรัพย์ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รบั
หลักทรัพย์ดงั กล่าวเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 ให้ออกใบหลักทรัพย์ตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาใบหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กับ TSD โดยนาเข้าบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ใน
ภายหลัง ผูจ้ องซือ้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ TSD กาหนด)
ในกรณีที่มีบัญชีซอื้ ขำยหลักทรัพย์ :
 นาหลักทรัพย์เข้าบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกใบหลักทรัพย์ตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ ……………………………………………………………
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่…………………………………………………..นาเข้าฝากไว้กับ บริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“TSD”) เพื่อเข้าบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนัน้ บัญชีเลขที่……………………………………………..……………..
(ชื่อบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์ตอ้ งตรงกับชื่อผูจ้ องซือ้ มิฉะนัน้ จะดาเนินการออกใบหลักทรัพย์ในชื่อของผูจ้ องซือ้ แทน)
ในกรณีที่ตอ้ งมีการคืนเงินค่าจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรน้อยกว่าจานวนที่จองซือ้ ทั้งหมด (ถ้ามี) ข้าพเจ้าตกลงให้คืนเงินค่าจองซือ้ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ โดยการโอนเงินคืนเข้าบัญชี
 โอนเงินเข้า บัญชีธนาคาร -ของข้าพเจ้าที่รากฎในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564
 โอนเข้า บัญชีของข้าพเจ้า ธนาคาร …………………………………..………….สาขา………………………………………..เลขที่บญ
ั ชี…………………………………………..(ชื่อบัญชีธนาคารต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผูจ้ องซือ้ ตามที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
โดยแนบสาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกหรือสาเนา Statement บัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บญ
ั ชีครบทัง้ 10 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
กรณีผจู ้ องซือ้ ไม่ได้รบั การจัดสรรเนื่องจากปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการจองซือ้ หรือหากบริษัทฯ ไม่ได้รบั สาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกหรือสาเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีออมทรัพย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บญ
ั ชีครบทัง้ 10 หลัก หรือไม่ได้แจ้ง
ความประสงค์ตอ้ งการรับเงินค่าจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ คืนด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรร โดยจัดทาเป็ นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามผูจ้ องซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จานวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ นี ้ หากข้าพเจ้าไม่ ส่งมอบใบจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมชาระค่าจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน
กาหนดระยะการจองซือ้ หรือหาก เช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค(เช็คธนาคาร)/ดราฟต์ ที่ส่งั จ่ายแล้วนัน้ ไม่ผา่ นการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และเอกสารการแจ้งสิทธิ
การจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ และยินยอมผูกพันตามหนังสือดังกล่าวและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมภายหน้าอีกด้วย

กำรลงทุนมีควำมเสีย่ ง ก่อนกำรตัดสินใจจองซือ้ ควรพิจำรณำหนังสือแจ้งกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อย่ำงรอบคอบ
ลงชื่อ …………………………………………………………….. ผู้จองซือ้
(……………………………………………………………………..)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักฐำนกำรรับฝำกกำรจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซือ้ หุ้นสำมัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) (DOD-W2) - ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อควำมในส่วนนี้ด้วย
วันที่จองซือ้
 15 พฤศจิกายน 2564  16 พฤศจิกายน 2564  17 พฤศจิกายน 2564  18 พฤศจิกายน 2564  19 พฤศจิกายน 2564
เลขที่ใบจอง ……………………………………………………………………………………………..………
บริษัทฯ ได้รบั เงินจาก(ชื่อตามใบจอง) ……………………………………………………………………………..……………......................…..เพื่อจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จานวน………………...…………………....หน่วย
ในราคาหุน้ ละ 0.10 บาท รวมเป็ นเงิน…………………………………………………………………………………….............................…...บาท
โดยชาระเป็ น  โอนเข้าบัญชี เลขที่ 059-3-05972-0 ประเภทบัญชี บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต
 เช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค(เช็คธนาคาร)/ดราฟต์ เลขที่เช็ค………………………………………….........ลงวันที่…………….....…….……ธนาคาร ………………….....….…………………….…..……….สาขา……………....………………………………........
 ชาระผ่านระบบ Electronic Bill Payment
 ชาระโดยโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) (เฉพาะผูจ้ องซือ้ ที่มีบญ
ั ชีซอื้ ขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด เท่านัน้
 ชาระโดยหักเงินจากเงินที่ฝากอยู่ในบัญชีเปิ ดเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด ของข้าพเจ้า เลขที่บญ
ั ชี…………………...................................……………………….……………..........
 การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking โปรดระบุธนาคาร ..........................................................................................................
โดยหากผูจ้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว ผูจ้ องซือ้ ให้ดาเนินการ : ฝากใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” เลขที่สมาชิกผูฝ้ าก…………………...................................……………………….……………
บัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์เลขที่…………………………………………………………………………………...…
 ฝากใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในนาม “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
 ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในนามผูจ้ องซือ้ ภายใน 15 วันนับจากวันสิน้ สุดการจองซือ้
เจ้าหน้าที่ผรู ้ บั มอบอานาจ ………………………………………….…..……………...………………
หมำยเหตุ

หากผูจ้ องซือ้ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรงและจัดส่งให้ฝ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-009-9000

BROKER
ผู ้ฝากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030

่ บริษัท
ชือ
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์รล
ิ ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

ผู ้ฝากเลขที่
Participant No.
032
034
038
048
050
051
052
200

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต ้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนต
ิ ี้ จากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

่ บริษัท
ชือ
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบ ี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซ ี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES ( THAILAND) PUBLIC COMPANY
LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
ั่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชน
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก ้ จากัด
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
236
242
257

ธนาคาร ทิสโก ้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตค
ี้ อร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.

243
245

บริษัทหลักทรัพย์ เพือ
่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

CUSTODIAN
301
302
303
304
305
308
312
316

320
425

ธนาคารซิตแ
ี้ บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
ิ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผู ้รับฝากทรัพย์สน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
่ งไฮ ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน
่ จากัด
ธนาคารฮ่องกงและเซีย
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
ิ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) - เพือ
่ รับฝากทรัพย์สน
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคาร ไอซีบซ
ี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA ( THAI) PUBLIC
COMPANY LIMITED
ิ
ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพือ
่ รับฝากทรัพย์สน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH CUSTODY SERVICES
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพือ
่ ลูกค ้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

343

ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited
่ งไฮ ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน
่ จากัด (เพือ
ธนาคารฮ่องกงและเซีย
่ ตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริษัทหลักทรัพย์ เพือ
่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย
้ น)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited
ิ )
ธนาคาร ทิสโก ้ จากัด (มหาชน) (เพือ
่ รับฝากทรัพย์สน
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพือ
่ ค ้าตราสารหนี้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

328

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

329
330
334
336
337
339
340

เรื่อง

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อใบแสดงสิทธิฯ (DOD-W2) (XR)

subject:

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (DOD)
Notification of the subscription for Right offering (XR) of DOD

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้
ท่านทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED

DOD

วันขึน
้ เครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XR

28/10/2021

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)

01/11/2021

อัตราส่วน (ratio)
หุ้นสามัญ (Common shares) : ใบแสดงสิทธิฯ
(Warrants)

2 (DOD) :1 (DOD-W2)

ราคาหน่วย/หุน
้ /บาท (Baht per share)

0.10

กำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Subscription Period)

15/11/2021 - 19/11/2021

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
้ ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as bookclose date)
ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นำส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้
สิทธิ
ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษท
ั ฯ
(Documents Required)
1. ใบจองซื้อฯ
(Registration Form)
2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซือ
้ ฯ
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD)
3. เช็คชำระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

.......(2)....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในวันที่ (contact within)
15/11/2021
**เพิ่มเติม (Remark) : กรณีบัตรประชาชน
ตลอดชีพแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

DOD-W2
(Form RO:20211025)

ส่วนที่ 1

สาหรับผู ้ชาระเงิน / Client's copy

วันที่ (Date)…………...……………………………………….....
สาขาทีร่ ับฝาก / Branch……………..……………………….…

ใบนาฝากชาระเงิน (Bill Payment)
้ หุน
เพือ
่ เข้าบ ัญชี: บริษ ัทหล ักทร ัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จาก ัด เพือ
่ จองซือ
้
Account Name: Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd. For share Subscription

่ ผู ้จองซือ
้
ชือ
Subscriber Name

…...................................................

Ref.1 เลขทีบ
่ ัตรประชาชน/หนั งสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล
Id Card/Passport No./Registration No.

ธ.ไทยพาณิชย์ SCB (A/C 059-3-05972-0) (Bill Payment) (ธุรกิจ)
Ref.2 Ref.2 เลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้น (10 หลัก)
Registration
Trading Account
Number
No. (10 Digit)

หมายเลขเช็ค /CHEQUE NO.

่ ธนาคาร -สาขา / BANK -BRANCH
ชือ

จานวนเงิน/Amount

สาหรับเจ ้าหน ้าทีธ
่ นาคาร

จานวนเงินตัวอักษร(บาท) Amount In Words(Baht)

เงินสด / CASH

ผู ้รับเงิน
หากต ้องการสอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติม ติดต่อศูนย์ลก
ู ค ้าสัมพันธ์ โทร .0-2009-8000

โทรศัพท์ลก
ู ค ้าผู ้นาฝาก / Telephone ………………………………..................………………………..

Any Query,Please contact Online Service Tel.0-2009-8000

กรุณานาเอกสารฉบับนีเ้ ท่านั น
้ ไปชาระเงินได ้ทีธ
่ นาคารทีร่ ะบุข ้างต ้นได ้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช ้จ่ายแต่อย่างใด
Please bring along this document and make a payment at any branches of bank stated above without any additional fee charged .
้ หุ ้นทีแ
้ หุ ้นสามัญเพิม
หมายเหตุ: เลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้น/Ref.1 เป็ นตัวเลข 10 หลักเท่านัน
้ โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซือ
่ นบมาพร ้อมหนั งสือแจ ้งสิทธิการจองซือ
่ ทุน
Remark: Registration Number/Ref.1, comprising of 10 digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum

DOD-W2
(Form RO:20211025)

ส่วนที่ 2

สาหรับธนาคาร / Bank's copy

วันที่ (Date)…………...…………………………………………..
สาขาทีร่ ับฝาก / Branch……………..……………………….…

ใบนาฝากชาระเงิน (Bill Payment)
้ หุน
เพือ
่ เข้าบ ัญชี: บริษ ัทหล ักทร ัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จาก ัด เพือ
่ จองซือ
้
Account Name: Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd. For share Subscription

่ ผู ้จองซือ
้
ชือ
Subscriber Name

…..................................................

Ref.1 เลขทีบ
่ ัตรประชาชน/หนั งสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล
Id Card/Passport No./Registration No.

ธ.ไทยพาณิชย์ SCB (A/C 059-3-05972-0) (Bill Payment) (ธุรกิจ)
Ref.2 เลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้น (10 หลัก)
Registration
Trading Account
Number
No.(10 Digit)

หมายเลขเช็ค /CHEQUE NO.

่ ธนาคาร -สาขา / BANK -BRANCH
ชือ

จานวนเงิน/Amount

สาหรับเจ ้าหน ้าทีธ
่ นาคาร

จานวนเงินตัวอักษร(บาท) Amount In Words(Baht)

เงินสด / CASH

ผู ้รับเงิน
หากต ้องการสอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติม ติดต่อศูนย์ลก
ู ค ้าสัมพันธ์ โทร .0-2009-8000

โทรศัพท์ลก
ู ค ้าผู ้นาฝาก / Telephone …………………………...............………..………………………..

Any Query,Please contact Online Service Tel.0-2009-8000

กรุณานาเอกสารฉบับนีเ้ ท่านั น
้ ไปชาระเงินได ้ทีธ
่ นาคารทีร่ ะบุข ้างต ้นได ้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช ้จ่ายแต่อย่างใด
Please bring along this document and make a payment at any branches of bank stated above without any additional fee charged .
้ หุ ้นทีแ
้ หุ ้นสามัญเพิม
หมายเหตุ: เลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้น/Ref.1 เป็ นตัวเลข 10 หลักเท่านัน
้ โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซือ
่ นบมาพร ้อมหนั งสือแจ ้งสิทธิการจองซือ
่ ทุน
Remark: Registration Number/Ref.1, comprising of 10 digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum

หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ครัง้ ที่ 2 (DOD-W2)

ระยะเวลาจองซือ้ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 19 พฤศจิกายน 2564

คำเตือน: กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหำชน) ในครัง้ นี ้ เป็ นกำรเสนอ
ขำยให้กับผูถ้ ือหุน้ สำมัญเดิมของบริษัท ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) โดยเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในประเทศไทย
และผูถ้ ือหุน้ ในต่ำงประเทศ ทัง้ นีบ้ ริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขำยหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญ ที่ออกใหม่
ในกำรเสนอขำยนีใ้ ห้กบั ผูถ้ ือหุน้ รำยใด ๆ หำกกำรเสนอขำยหรือกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญ ให้แก่ผถู้ ือหุน้
รำยนัน้ จะทำให้หรืออำจทำให้บริษัทมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญที่ออกใหม่นีไ้ ม่ได้
มี ก ำรจดทะเบี ย น และจะไม่มี ก ำรจดทะเบี ย นภำยใต้ก ฎหมำยว่ ำ ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์ข องประเทศสหรัฐ อเมริก ำ ปี 1993
(U.S. Securities Act of 1933) (“U.S. Securities Act”) และจะไม่มีกำรเสนอขำยและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื อ้ หุ้น
สำมัญที่ออกใหม่ให้แก่บคุ คลอเมริกนั (U.S. Persons ตำมนิยำมที่กำหนดใน Regulation S ภำยใต้ U.S. Securities Act) หรือ
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในประเทศสหรัฐอเมริกำ นอกจำกนี ้ จะไม่มีกำรขำยหรือเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญที่ออกใหม่
ในประเทศแคนำดำ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ประเทศแอฟริกำใต้ หรือในประเทศอื่นใดที่กำรแจกจ่ำยเอกสำรเหล่ำนีจ้ ะ
ไม่ถูกต้อ งตำมกฎหมำย หรือ อำจทำให้บริษัทมีหน้ ำที่ใด ๆ เกินกว่ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยไทย โดยกำรเสนอขำยและจัด สรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญ ที่ออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในประเทศอื่นใดอำจมีขนึ ้ เฉพำะในกรณีที่บริษัทได้รบั กำรยกเว้น
กำรขออนุญำตและกำรจดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยของประเทศนัน้ ๆ ทัง้ นี ้ ตำมที่บริษัทพิจำรณำเห็นสมควร

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จากัด(มหาชน)
เลขที่ 111 หมู่ท่ี 2 ตาบลท่าจีน อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
111 Moo 2 TambonThachin, Amphurmuangsamutsakhon, Samutsakhon 74000
ที่ DOD 141/2564
วันที่ 29 ตุลำคม 2564

เรื่อง

แจ้งสิทธิกำรจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหำชน) ที่ออกและเสนอ
ขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) (DOD-W2)

เรียน

ท่ำนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหำชน)

สิง่ ที่สง่ มำด้วย

1. ใบจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 2
(DOD -W2)
2. ใบรับรองสิทธิกำรจองซื อ้ ใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จ ะซื อ้ หุ้นสำมัญ ของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ ำกัด
(มหำชน) ครัง้ ที่ 2 (DOD -W2) ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. เอกสำรเพิม่ เติมประกอบกำรจองหลักทรัพย์เฉพำะผูท้ ี่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝำกเข้ำบัญชีบริษัทผูอ้ อก
หลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ำนัน้
4. แบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS)
5. ใบนำฝำกชำระเงิน (Bill Payment)
6. ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้
สำมัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 2 (DOD -W2)
7. หนังสือมอบอำนำจสำหรับกำรจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค
จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 2 (DOD -W2)
8. แผนที่สถำนที่จองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหำชน)
ครัง้ ที่ 2 (DOD -W2)

ตำมที่ที่ประชุมวิสำมัญ ผูถ้ ือ หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหำชน) (“บริษั ท ”) ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัทออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท จำนวน
ไม่เกิน 205,000,246 หน่วย ในรำคำเสนอขำยหน่วยละ 0.10 บำท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท และได้มีมติอนุมตั ิกำรเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท จำนวน 102,500,123 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 205,000,246.50 บำท เป็ นทุนจดทะเบียน
ใหม่จำนวน 307,500,369.50 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัทที่จะออกและ
เสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) ทัง้ นี ้ รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำย

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จากัด(มหาชน)
เลขที่ 111 หมู่ท่ี 2 ตาบลท่าจีน อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
111 Moo 2 TambonThachin, Amphurmuangsamutsakhon, Samutsakhon 74000
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (DOD-W2) ("ใบสาคัญแสดงสิทธิ DOD-W2") ในครัง้ นี ้ มีรำยละเอียด
ดังนี ้
1. รายละเอียดสาคัญเกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิทธิ DOD-W2
1.1

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ระบุชื่อผูถ้ ือ และสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้

1.2

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่
ออกเสนอขาย

: ไม่เกิน 205,000,246 หน่วย

1.3

มูลค่าทีต่ ราไว้ของหุ้นรองรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค์)

1.4

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

: 0.10 บำท (สิบสตำงค์)

1.5

วิธีการจัดสรรและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

: บริษัทจะเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ตำมสัดส่วนกำรถื อ หุน้ (Right Offering) ในอัตรำส่วน 2 หุ้นสำมัญ
เดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หำกมีเศษจำกกำรคำนวณตำม
อั ต รำส่ ว นกำรจั ด สรรใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ DOD-W2 ให้ปั ด เศษ
ดังกล่ำวทิง้ ทัง้ จำนวน) โดยกำหนดวันรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิจองซือ้
ใบสำคัญ แสดงสิทธิ DOD-W2 (Record Date) ในวันที่ 29 ตุลำคม
2564
ทั้งนี ้ ในกำรจองซื อ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 ผูถ้ ื อ หุ้นเดิมอำจ
แสดงควำมจำนงจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 เกินกว่ำสิทธิ
(Excess Rights) ที่ ไ ด้รับ จัด สรรตำมสัด ส่ว นได้ใ นรำคำเสนอขำย
เดียวกัน และจะได้รบั จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 เกินกว่ำ
สิทธิต่อเมื่อมีใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 เหลือจำกกำรที่ ผถู้ ือหุน้
เดิม ไม่ใ ช้สิท ธิ จ องซื อ้ ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้นเดิม ที่ แ สดงควำมจ ำนงจะซื อ้
ใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 เกินกว่ำสิทธิ ตำมสัดส่วนกำรถื อ หุ้น
ของผู้ถื อ หุ้นเดิม แต่ล ะรำยที่ จ องเกิ นสิท ธิ ดัง กล่ำ ว จนกระทั่ง ไม่มี
ใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 เหลือจำกกำรจัดสรร หรือจนกว่ำจะ

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จากัด(มหาชน)
เลขที่ 111 หมู่ท่ี 2 ตาบลท่าจีน อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
111 Moo 2 TambonThachin, Amphurmuangsamutsakhon, Samutsakhon 74000
ไม่มี ผู้ถื อ หุ้น เดิม รำยใดประสงค์ที่ จ ะจองซื ้อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ
DOD-W2 ดังกล่ำวอีกต่อไป ตำมรำยละเอียดดังนี ้
(1) ในกรณีที่มีผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 เกิน
กว่ำสิทธิของตนเป็ นจำนวนน้อยกว่ำจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ
DOD-W2 ที่ เ หลื อ จำกกำรจั ด สรรตำมสิ ท ธิ บริ ษั ท จะจั ด สรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 ส่วนที่เหลือนัน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่
จองซื อ้ เกินกว่ำสิทธิตำมที่ ระบุในใบจองซือ้ สำหรับกำรจองเกิน
สิทธิดงั กล่ำว
(2) ในกรณี ที่ มี ผู้ถื อ หุ้น เดิม จองซื ้อ ใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ DOD-W2
เกิ น กว่ำ สิท ธิ ข องตนเป็ นจ ำนวนมำกกว่ำ ใบส ำคัญ แสดงสิทธิ
DOD-W2 ส่วนที่เหลือจำกกำรจัดสรรตำมสิทธิ บริษัทจะจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 ส่วนที่เหลือนัน้ ตำมสัดส่วนกำรถือ
หุ้น เดิม ของผู้ที่ จ องซื ้อ เกิ น กว่ำ สิท ธิ แ ต่ ล ะรำย ซึ่ ง กำรจัด สรร
ใบสำคัญ แสดงสิทธิ DOD-W2 ดังกล่ำวให้ดำเนินไปจนกระทั่ง
ไม่มีใบสำคัญ แสดงสิทธิ DOD-W2 เหลือ จำกกำรจัดสรร ทั้งนี ้
บริษัทจะคืนเงินค่ำจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 สำหรับ
ส่ว นที่ ไ ม่ไ ด้รับ กำรจัด สรรให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิม โดยไม่มี ด อกเบี ย้
ภำยใน 14 วัน นั บ จำกวัน ปิ ด รับ จองซื ้อ ใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ
DOD-W2
กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 ที่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิตำม
(1) และ (2) ข้ำงต้นไม่ว่ำกรณี ใดจะต้อ งไม่ทำให้ผถู้ ื อ หุ้นที่ จ องซื ้อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 เกินกว่ำสิทธิรำยใดถือหุน้ ของบริษัท
ในลัก ษณะที่ เ พิ่ม ขึน้ จนถึ ง หรื อ ข้ำ มผ่ ำ นจุด ที่ ต ้อ งท ำค ำเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร
ในกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร และในลักษณะที่เป็ นกำร
ฝ่ ำฝื นข้อจำกัดกำรถือหุน้ ของคนต่ำงด้ำวตำมที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ
บริษัท
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ในกรณี ที่มีใบสำคัญ แสดงสิทธิ DOD-W2 คงเหลือ จำกกำรจองซือ้
ของผูถ้ ือหุน้ เดิมไม่ว่ำกรณีใด ๆ บริษัทจะดำเนินกำรยกเลิกใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทงั้ จำนวน
1.6

อัตราการใช้สิทธิ

: ใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในกำรซื อ้ หุ้นสำมัญ ของบริษัท
ได้ 1 หุน้ เว้นแต่กรณี มีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับ
สิทธิ

1.7

ราคาการใช้สิทธิ (ต่อหน่วย)

: 18 บำทต่อหุน้ สำมัญใหม่ เว้นแต่กรณีมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำม
เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ

1.8

วันทีอ่ อกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

: วันที่ 1 ธันวำคม 2564

1.9

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 2 ปี แต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 1 ธันวำคม 2564 ถึงวันที่
30 พฤศจิกำยน 2566) ทั้งนี ้ ภำยหลังกำรออกใบสำคัญ แสดงสิทธิ
บริษัทจะไม่มีกำรขยำยอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.10

จานวนหุ้นสามัญทีจ่ ัดสรรไว้

: ไม่เกินจำนวน 205,000,246 หุน้ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 50 ของจำนวนหุน้
ที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท จำนวน 410,000,493 หุน้

เพือ่ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
1.11

การปรับสิทธิ

: บริษั ท จะด ำเนิ น กำรปรับ รำคำกำรใช้สิท ธิ แ ละอัต รำกำรใช้ สิ ท ธิ
เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้ เพื่อรักษำผลประโยชน์
ตอบแทนของ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่ำเดิม
(1) เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ ตรำไว้ของหุน้ ของบริษัทอันเป็ น
ผลมำจำกกำรรวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุน้
(2) เมื่อบริษัทเสนอขำยหุน้ ที่ออกใหม่ใดๆ ในรำคำที่ต่ำกว่ำร้อยละ
90 ของรำคำตลำดของหุน้ สำมัญของบริษัท
(3) เมื่อ บริษัทเสนอขำยหลักทรัพย์ที่อ อกใหม่ประเภทหุ้นกู้แ ปลง
สภำพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ ใดๆ โดยกำหนดรำคำ
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หรือคำนวณรำคำของหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ
หรือ ใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จ ะซื อ้ หุ้นนั้นต่ำกว่ำร้อ ยละ 90 ของ
รำคำตลำดของหุน้ สำมัญของบริษัท
(4) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปั นผลทัง้ หมดหรือบำงส่วนเป็ นหุน้ ที่ออกใหม่
ให้แก่ผถู้ ือหุน้
(5) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 90 ของ
กำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหลังหักภำษี เงินได้ สำรอง
ตำมกฎหมำยและสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี สำหรับกำรดำเนินงำน
ในรอบระยะเวลำบัญชีใดๆ
(6) เมื่ อ มี ก รณี อื่ น ใดในลัก ษณะเดี ย วกั บ (1) - (5) ที่ ท ำให้ผ ล
ประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ จะ
ได้รบั เมื่อมีกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิดอ้ ยไปกว่ำเดิม
1.12

วิธีการและระยะเวลาการใช้
สิทธิ

: ผูถ้ ื อ ใบสำคัญ แสดงสิทธิ DOD-W2 สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิในกำรซือ้ หุน้ รองรับของบริษัทได้ในวันทำกำรสุดท้ำยของ
เดือนพฤษภำคม หรือเดือนพฤศจิกำยน ของแต่ละปี ปฏิทิน ภำยหลัง
จำกวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
(วันกาหนดการใช้สิทธิ) โดยวันกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ แรกจะตรง
กับวันทำกำรสุดท้ำยของเดือ นพฤษภำคม ภำยหลังจำกวันที่ อ อก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภำคม 2565 (วันใช้สิทธิ
ครั้งแรก) ในกรณี ที่วนั กำหนดกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวตรงกับวันหยุด ทำ
กำร ให้เลื่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวเป็ นวันทำกำรก่อ นหน้ำ
และวันกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำยคือ วันที่ ใบสำคัญแสดงสิท ธิมี
อำยุครบ 2 ปี นับจำกวันที่ อ อกใบสำคัญ แสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่
30 พฤศจิ ก ำยน 2566 (วั น ใช้ สิ ท ธิ ค รั้ ง สุ ด ท้ า ย) โดยหำกวั น
ก ำหนดกำรใช้ สิ ท ธิ ค รั้ง สุ ด ท้ ำ ยตรงกั บ วั น ท ำกำร ให้ เ ลื่ อ นวั น
กำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำยขึน้ มำเป็ นวันทำกำรสุดท้ำยก่อ นหน้ำ
วันกำหนดกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำยเดิม
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1.13

ระยะเวลาการแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิ

: ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซือ้ หุน้
สำมัญ ของบริ ษั ท จะต้อ งแจ้ง ควำมจ ำนงในกำรใช้สิ ท ธิ ภำยใน
ระยะเวลำ 5 วัน ก่อนวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นกำรใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ำยให้มีระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงเป็ นระยะเวลำ
ไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วัน ก่อนวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย
เมื่อผูถ้ ือใบสำคัญ แสดงสิทธิได้แจ้งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิซื อ้ หุ้น
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถ
ยกเลิกกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิดงั กล่ำวได้อีกต่อไป

1.14

ตลาดรองของใบสาคัญแสดง
สิทธิ

: บริษั ท จะน ำใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ เ ข้ำ จดทะเบี ย นเป็ น หลัก ทรั พ ย์
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

1.15

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ทีเ่ กิดจากการใช้สิทธิ

: บริษัทจะนำหุน้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
เข้ำ จดทะเบี ย นเป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นในตลำดหลัก ทรัพ ย์
เอ็ม เอ ไอ

2. วันกาหนดรายชือ่ ผู้ถือหุ้นทีม่ ีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ (Record Date)
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2564 ได้กำหนดวันกำหนดรำยชื่อผูม้ ีสิทธิ
ได้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 29 ตุลำคม 2564
3. การจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ
3.1 ระยะเวลาการจองซือ้
ระหว่ำ งวัน ที่ 15 พฤศจิ ก ำยน 2564 ถึ ง 19 พฤศจิ ก ำยน 2564 ในวัน ท ำกำรของบริษั ท ระหว่ำ งเวลำ
9.00 น.ถึง 16.00 น.
3.2 วิธีการจองซือ้ และการชาระเงิน
3.2.1 แนวทางการจองซือ้
1) กรณีจองซือ้ ตามสิทธิ หรือตา่ กว่าสิทธิทไี่ ด้รับการจัดสรร
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ผูถ้ ื อ หุ้นที่ ประสงค์แจ้งควำมจ ำนงจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมสิทธิหรือ ต่ำกว่ำสิทธิที่ได้รบั
จัดสรรจะได้รบั กำรจัดสรรทัง้ จำนวนตำมที่ จองซือ้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึน้
ในขัน้ ตอนของกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษนัน้ ทิง้
2) กรณีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิทไ่ี ด้รับการจัดสรร (Oversubscription)
ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิเกินสิทธิที่ได้รบั จัดสรร โดยแจ้งควำมจ ำนงจองซื อ้
ใบสำคัญแสดงสิทธิมำในครำวเดียวกันกับกำรจองซือ้ ตำมสิทธิ และต้องชำระค่ำจองซือ้ ใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จองซือ้ เกินสิทธิเต็มจำนวน ในกรณีที่จองซือ้ เกินสิทธิและมิได้รบั กำรจัดสรรหรือ ได้รบั
จัดสรรไม่ครบตำมจำนวนที่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิ บริษัทจะคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหรือ
ได้รบั กำรจัดสรรไม่ครบตำมจำนวนที่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิ (โดยไม่มีดอกเบีย้ ) ภำยใน 7 วันทำกำร
นับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ (โปรดดูในรำยละเอียดกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ ใบสำคัญแสดง
สิทธิ ข้อ 5 ) โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
-

กรณีมีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือมำกกว่ำจำนวนควำมต้องกำรของผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกิน
กว่ำสิทธิทงั้ หมดรวมกัน บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกิน
กว่ำสิทธิและชำระรำคำค่ำจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวทัง้ หมดทุก รำยกำรตำม
จำนวนที่แสดงควำมจำนงขอจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษทศนิยมของใบสำคัญ
แสดงสิทธิจำกกำรคำนวณให้ปัดเศษนัน้ ทิง้ )

-

กรณี ที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือน้อยกว่ำจ ำนวนควำมต้องกำรของผูถ้ ือหุ้นที่จองซื อ้
เกินกว่ำสิทธิทงั้ หมดรวมกัน บริษัทจะจัดสรรตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซือ้
เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยคูณ ด้วยจ ำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่เหลือ เพื่อ ให้ได้จ ำนวน
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผจู้ องซือ้ เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยที่จะได้รบั กำรจัดสรร (ในกรณี ที่มี
เศษทศนิยมจำกกำรคำนวณให้ปัด เศษนั้นทิง้ ) โดยกำรจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิท ธิ
ดังกล่ำว ให้ดำเนินกำรไปจนกระทัง้ ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจำกกำรจัดสรร ทัง้ นี ้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รบั กำรจัดสรรให้กับผูถ้ ือหุน้ แต่ละรำยจะไม่เกินจำนวน
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผถู้ ือหุน้ นัน้ จองซือ้ และชำระค่ำจองซือ้ แล้ว

-

อย่ำงไรก็ดี กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิขำ้ งต้นไม่ว่ำกรณี ใด
จะต้องไม่ทำให้ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่ำสิทธิรำยใดถือหุน้ ของบริษัท
ในลักษณะที่ เพิ่มขึน้ จนถึงหรือข้ำมผ่ำนจุดที่ ตอ้ งทำคำเสนอขำยหลักทรัพย์ (Tender
Offer) ตำมที่กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง
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หลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิธี ก ำรในกำรเข้ำ ถื อ หลัก ทรัพ ย์ เ พื่ อ ครอบงำกิ จ กำร และ
ในลักษณะที่เป็ นกำรฝ่ ำฝื นข้อจำกัดกำรถือหุน้ ของต่ำงด้ำวตำมที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ
บริษัท ซึ่งปั จ จุบันอนุญ ำตให้คนต่ำงด้ำวถื อ หุ้น ของบริษั ทได้ไ ม่เ กินร้อ ยละ 49 ของ
จ ำนวนหุ้น ที่ จ ำหน่ ำ ยได้ทั้ง หมด และบริษั ท ขอสงวนสิท ธิ ก ำรพิจ ำรณำไม่จั ด สรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผจู้ องซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิรำยใดหำกกำรจัดสรรดังกล่ำวทำให้
หรื อ อำจเป็ น ผลให้เป็ น กำรกระท ำกำรขัดต่อ กฎหมำยใด หรื อ ระเบี ย บข้อ บังคับที่
เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ภำยใต้กฎหมำยไทย
3.2.2 วิธีการจองซือ้
1) การยืน่ เอกสารจองซือ้
ผูจ้ องซื อ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ชำระเงินค่ำจองซื อ้ เรียบร้อยแล้ว ต้อ งนำหลักฐำนกำรชำระเงิน
และเอกสำรจองซื ้อ ยื่ น ณ ส ำนัก งำนใหญ่ ข องตัว แทนกำรรับ จองซื ้อ ใบส ำคัญ แสดงสิทธิ ที่
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด
2) การจองซือ้ ผ่านระบบ E-RO
ผู้จ องซื ้อ ใบส ำคัญ แสดงสิทธิ ที่ช ำระเงิ น ค่ำ จองซื อ้ เรี ยบร้อ ยแล้ว สำมำรถจองซื อ้ ผ่ำ นระบบ
Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเว็ปไซต์ www.yuanta.co.th
2.1. ผู้จ องซื ้อ ใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ ส ำมำรถตรวจสิท ธิ ผ่ำ นระบบ E-RO บนเว็บ ไซต์
www.yuanta.co.th (ในกรณีที่ไม่ได้รบั หนังสือรับรองสิทธิ)
2.1.1. ลูกค้ำบุคคลทั่วไป กรอกหมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน เลขรหัส
หลังบัตรประชำชน ชื่อ นำมสกุล วันเดือนปี เกิด และเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เลขใดเลขหนึ่ง
ที่ได้รบั สิทธิ์ เพื่อกำรตรวจสอบและยืนยันตัวตนเพื่อเข้ำใช้งำนระบบ
2.1.2. ลูก ค้ำ บริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกั ด กรอก
username และ password เพื่อเข้ำใช้งำนระบบ
2.2. หน้ำจอจะแสดงเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ จำนวนหุน้ เดิม และจำนวนใบสำคัญ แสดง
สิทธิที่สำมำรถจองซือ้ ได้ตำมสิทธิ เพื่อตรวจสอบและเพื่อคลิกทำรำยกำรจองซือ้
2.3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนบนระบบ E-RO โดยผูจ้ องซือ้ สำมำรถชำระเงินได้ตำมวิธี
ต่ำง ๆ ในข้อ 3.2.3
2.4. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันกำรทำรำยกำร พร้อมทัง้ บันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐำน
กำรจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ไว้เป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ต่อไป

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จากัด(มหาชน)
เลขที่ 111 หมู่ท่ี 2 ตาบลท่าจีน อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
111 Moo 2 TambonThachin, Amphurmuangsamutsakhon, Samutsakhon 74000
3) การจองซือ้ ทีผ่ ่านโทรศัพท์บันทึกเทป
สำหรับลูกค้ำบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ ผ่ำน IC
ทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปเพื่อให้ IC ทำกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบ E-RO แทนลูกค้ำตำมขัน้ ตอนและ
วิธี ก ำรที่ ก ำหนด โดยผู้จ องซื ้อ จะต้อ งเป็ น ผู้ที่ มี บัญ ชี ซื ้อ ขำยหลัก ทรัพ ย์กับ บริษั ทหลักทรัพย์
หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด และผูจ้ องซือ้ จะต้องให้คำยืนยันทำงวำจำในระบบของกำรจองซือ้
ที่ ผ่ำนโทรศัพท์เกี่ ยวกับที่ อ ยู่ของผูจ้ องซื อ้ และกำรศึก ษำและยอมรับค ำเตือ นต่ำง ๆ เกี่ ยวกับ
กำรจองซื อ้ ตำมที่ ปรำกฏในระบบกำรจองซื อ้ ผ่ำนเว็บไซต์ www.yuanta.co.th ทั้งนี ้ IC เมื่อ รับ
คำยืนยันพร้อมรำยละเอียดกำรจองซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งกำรจองซือ้
ผ่ำนระบบที่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด จัดเตรียมไว้โดยระบบจะแสดง
ข้อ มูลกำรจองซื อ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่ อ เจ้ำหน้ำที่ ผดู้ ูแลบัญ ชี วันและเวลำบัน ทึ ก
กำรจองซือ้ ผ่ำนระบบ
3.2.3 วิธีการชาระเงิน
1) กรณีชาระเงินด้วยเงินโอนเข้าบัญชี (จ่ายชาระเต็มจานวน)
 สำหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มีควำมประสงค์จะชำระเงินค่ำจองซือ้ ด้วยเงินโอน โปรดชำระเงิน
เข้ำบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจองซือ้ หุน้ ”
ธนำคำรสำขำ

:

ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)

ประเภทบัญชี

:

บัญชีกระแสรำยวัน

เลขที่บญ
ั ชี

:

059-3-05972-0

หมายเหตุ:ชื่อผูจ้ องซือ้ และผูช้ าระเงินต้องเป็ นบุคคลเดียวกัน
 ผู้ถื อ หุ้น ที่ ป ระสงค์จ ะจองซื ้อ จะต้อ งแนบหลัก ฐำนกำรโอนเงิ น Bill Payment
ดังกล่ำว (ฉบับจริง) มำพร้อมกับใบจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 ระบุเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ (ดูจำกใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้ หุน้ สำมัญ) ชื่อ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ของผูจ้ องซือ้ ที่สำมำรถติดต่อได้
ไว้ในด้ำนหลังของหลักฐำนกำรชำระเงิน
ก ำหนดเวลำรับ จองซื ้อ ด้ว ยเงิ น โอน : รับ จองซื ้อ ระหว่ ำ งวัน ที่ 15 พฤศจิ ก ำยน 2564 ถึ ง
19 พฤศจิกำยน 2564 (เฉพำะวันทำกำรของตลำดหลักทรัพย์) ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น.
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2) กรณีชาระเงินด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ (จ่ายชาระเต็มจานวน)
 สำหรับผูถ้ ื อ หุ้นที่ ประสงค์จ ะชำระเงินค่ำจองซื อ้ เป็ นเช็ค หรือ แคชเชี ยร์เช็ค หรือ
ดรำฟท์ กรุณำติดต่อตัวแทนรับจองซือ้ ที่สถำนที่รบั จองซื อ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิและ
ชำระค่ำใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดรำฟท์ ให้ขีดคร่อม
เฉพำะสั่งจ่ำยในนำม “บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจองซือ้
หุน้ ” โดยจะต้องลงวันที่ไม่เกิน วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2564 และจะต้องนำฝำกเช็ค
ดร๊ำฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ค่ำจองซื อ้ หุน้ ผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำรไทยพำณิชย์ ตำม
แ บ บ ฟ อ ร์ ม Bill Payment ภ ำ ย ใ น เ ว ล ำ Clearing ข อ ง ธ น ำ ค ำ ร ใ น วั น ที่
17 พฤศจิกำยน 2564 และต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักหักบัญชีภ ำยใน
เขตกรุงเทพมหำนครได้ภำยในวันทำกำรถัดไปเท่ำนัน้
 ระบุเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ (ดูจำกใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้ หุน้ สำมัญ) ชื่อ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ของผูจ้ องซือ้ ที่สำมำรถติดต่อได้
ไว้ในด้ำนหลังเช็ค หรือดรำฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค
ทัง้ นีผ้ ถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็ นผูร้ บั ภำระค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียม
ธนำคำร (ถ้ำมี) ต่ำงหำกจำกจำนวนเงินค่ำจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ข้อมูลสาคัญอื่น ๆ
 ผูถ้ ือหุน้ ที่มิได้ใช้สิทธิจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือ มิได้ช ำระเงินค่ำจองซื อ้
ตำมวันและเวลำที่กำหนดหรือเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดรำฟท์ ที่ส่งั จ่ำยไม่
สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ต ำมวันที่ ส่งั จ่ ำย บริษัทจะถือว่ำผูถ้ ือหุน้ รำยนั้นสละ
สิทธิในกำรจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้
 ในกรณี ชำระค่ำจองซือ้ ใบสำคัญ แสดงสิทธิดว้ ยเช็ค กำรชำระเงินค่ำจองซื อ้
จะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อธนำคำรผูจ้ ่ำยทำกำรขึน้ เงินตำมเช็คเรียบร้อยแล้ว และไม่
ว่ำกรณีใด ๆ กำรจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อบริษัทสำมำรถ
เรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ ได้แล้วเท่ำนัน้
 บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ งดรับชำระเงินค่ำจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ น
เงินสด
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 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จ ะอนุญ ำตให้ทำกำรจองซื อ้ และช ำระเงินค่ ำจองซื อ้
ใบสำคัญแสดงสิทธิดว้ ยวิธีกำรอื่นได้ตำมควำมเหมะสม
3) การชาระโดยเงินสดหรือโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment
ของธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) โดยใช้แบบฟอร์มใบชำระเงินผ่ำนระบบ Bill Payment
โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมระบุรหัสลูกค้ำ (Ref.1) เป็ นเลขบัตรประชำชน 13 หลักหรือ
เลขที่หนังสือเดินทำงของผูจ้ องซือ้ และรหัสอ้ำงอิง (Ref.2) เป็ นเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ 10 หลัก และ
ช ำระค่ำจองซื อ้ ใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จ ะซื อ้ หุ้นสำมัญ ที่ เคำน์เตอร์ธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จ ำกัด
(มหำชน) ได้ทกุ สำขำ

4) การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS
สำหรับผูจ้ องซือ้ ที่ได้เปิ ดบัญชีเพื่อซือ้ ขำยหลักทรัพย์กบั บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย)
จำกัด ที่ได้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อช ำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และ
ระบบกำรโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่ำวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้ (โดยสำมำรถแจ้งควำมประสงค์
ผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ที่ผดู้ แู ลบัญชี (“IC”) หรือแจ้งผ่ำนระบบ E-RO โดยผูจ้ องซือ้ )
5) การชาระค่าจองซือ้ โดยหักจากเงินทีฝ่ ากอยู่ในบัญชีเปิ ดเพือ่ ซือ้ ขายหลักทรัพย์กับ บริษัท
หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
สำมำรถแจ้งควำมประสงค์ผำ่ น IC หรือแจ้งผ่ำนระบบ E-RO โดยผูจ้ องซือ้
6) การชาระเงินด้วยการ Scan QR Code
ผูจ้ องซือ้ สำมำรถชำระเงินผ่ำนแอปพลิเคชัน Mobile Banking ของแต่ละธนำคำร โดยหลังจำก
ผู้จ องซื ้อ กรอกข้อ มูล กำรจองซื ้อ เรีย บร้อ ยแล้ว ระบบจะแสดงหน้ำ สรุ ปข้อ มูล กำรจองซื อ้ ให้
ตรวจสอบพร้อมทัง้ แสดง QR Code เพื่อให้ผจุ้ องซือ้ ชำระเงิน หลังจำกชำระเงินเสร็จสิน้ กรุ ณ ำ
คลิก”ยืนยัน” เพื่อเสร็จสิน้ ขบวนกำร
3.2 สถานทีต่ ดิ ต่อในการจองซือ้
บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด (“ตัวแทนรับจองซือ้ ”)
เลขที่ 127 อำคำรเกษร ทำวเวอร์ ชัน้ 14-16 ถนนรำชดำริ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร
ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำรหลักทรัพย์ (ชัน้ 15)
ติดต่อ : คุณธนภร สุกิจจำคำมิน / คุณวรำรัตน์ อนุแสวง / คุณทรรศนีย์ จันทร์แดง / คุณจงจิตร นำมคำ
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โทรศัพท์ : 0 2009 8261/ 0 2009 8263/ 0 2009 8251/ 0 2009 8255
โดยสำมำรถนำส่งได้ในระหว่ำงวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2564 ถึง 19 พฤศจิกำยน 2564 (รวม 5 วันทำกำร)
ในระหว่ำงเวลำ 09.00 น. ถึง 16.00 น.
** บริษทั โดยตัวแทนรับจองซือ้ ไม่รบั การจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียแ์ ละโทรสารทุกกรณี **
3.3 เงือ่ นไขการจองซือ้ อื่นๆ
1) ในกรณี ชำระค่ำจองซื อ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดว้ ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดรำฟท์ กำรชำระเงิน
ค่ำจองซือ้ จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนำคำรผูจ้ ่ำยทำกำรขึน้ เงินตำมเช็ค แคชเชียร์เช็ค เรียบร้อยแล้ว
และกำรจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซือ้ สำมำรถ
เรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ ได้แล้วเท่ำนัน้
2) ผูถ้ ื อ หุ้นที่ ได้ทำกำรจองซื อ้ และชำระเงินค่ำจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิก
กำรจองซือ้
3) หำกผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ ไม่สำมำรถชำระเงินค่ำจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือมิได้ปฏิบตั ิตำม
วิธีกำรชำระเงินค่ำจองซือ้ ได้ตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่กำหนดเพื่อให้สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจอง
ซือ้ ได้ตำมเงื่อนไข หรือบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซือ้ ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ ได้
(ไม่ว่ำ กรณี ใ ดๆ ก็ ต ำมด้ว ยเหตุผ ลที่ มิใ ช่ ค วำมผิด ของบริษั ท และ/หรื อ ตัว แทนรับ จองซื ้อ )
ไม่วำ่ ทัง้ หมดหรือบำงส่วน ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ ตำมที่กำหนด หรือจองซือ้ ด้วยวิธีกำรอื่นที่
มิได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฉบับนี ้ หรือนำส่งเอกสำร
ประกอบกำรจองซือ้ ไม่ครบถ้วน บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซือ้ จะถือว่ำผูถ้ ือหุน้ เดิมสละสิทธิ
ในกำรจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำว และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซือ้ ขอสงวนสิ ทธิ
ในกำรไม่จดั สรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมรำยดังกล่ำว
4) ในกรณี ที่ ผู้จ องซื ้อ กรอกข้อ มูล ในเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อ ไม่ ค รบถ้ว น หรื อ ไม่ ชัด เจน
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซือ้ ขอสงวนสิทธิในกำรใช้ขอ้ มูลในเอกสำรประกอบกำรจองซื อ้
ตำมที่ เ ห็ น สมควรในกำรจั ด สรรใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ อย่ ำ งไรก็ ต ำม ในกรณี ดั ง กล่ ำ ว
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซือ้ มีสิทธิ ที่จะถือว่ำผูถ้ ือหุน้ เดิมสละสิทธิในกำรจองซือ้ ใบสำคัญ
แสดงสิทธิ และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซือ้ ขอสงวนสิทธิในกำรไม่จัดสรรใบสำคัญแสดง
สิทธิให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมรำยดังกล่ำว ผูถ้ ือหุน้ ที่มไิ ด้ใช้สทิ ธิจองซือ้ หรือมิได้ใช้สิ ทธิภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด บริษัทจะถือว่ำท่ำนสละสิทธิกำรจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิครัง้ นี ้
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5) ในกรณี ที่ผถู้ ื อ หุ้นเดิมได้รับใบรองรับกำรจองซื อ้ ใบสำคัญ แสดงสิทธิม ำกกว่ำ 1 เลขทะเบี ย น
ผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ เดิมจะต้องเตรียมเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
เท่ำนัน้ หำกผูถ้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ ด้วยเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ หมำยเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับ
กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของทุกหมำยเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เข้ำด้วยกันเป็ นรำยกำรเดียวกัน
หรือระบุขอ้ มูลดังกล่ำวในเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ชุดเดียวกัน ผูจ้ องซือ้ อำจได้รบั กำรจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตำมสิทธิทงั้ หมดที่มีตำมเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ทุกหมำยเลขรวมกัน และ
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซือ้ ขอสงวนสิทธิในกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผจู้ องซือ้
ตำมที่เห็นสมควร หรือไม่จดั สรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ ือหุน้ รำยดังกล่ำว
6) บริษัท และบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด ขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลง
รำยละเอี ย ดวิธี ก ำรจองซื ้อ กำรช ำระเงิ น ค่ ำ จองซื ้อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ และเงื่ อ นไขอื่ น ๆ
ในกำรจองซือ้ ตำมควำมเหมำะสม ในกรณี ที่เกิดปั ญหำอุปสรรคหรือข้อจำกัดในกำรดำเนินงำน
ทัง้ นี ้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ กำรจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท
4. เอกสารทีใ่ ช้ประกอบในการจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบอำนำจจะต้องนำเอกสำรที่ใช้ในกำรจองซือ้ ดังต่อไปนี ้ พร้อมชำระเงินเต็มจำนวนที่จองซือ้ ทัง้ ใน
ส่วนที่จองซือ้ ตำมสิทธิที่ได้รบั และในส่วนที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิที่ได้รบั จัดสรร ไปติดต่อตัวแทนรับจองซือ้
ตำมที่อยู่ในข้อ 3.3
4.1 ใบจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิท่กี รอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน (สิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 1)
ผูถ้ ือหุน้ ต้องระบุจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรำยต้องกำรจองซือ้ ตำมสิทธิต ำมจ ำนวนที่ ได้
แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิก ำรจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตอ้ งกำรจองซือ้
เกินกว่ำสิทธิ พร้อมทัง้ ลงลำยมือชื่อ หำกผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ คุ คลจะต้องลงนำมโดยผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี)
ทัง้ นี ้ กำหนดให้ผจู้ องซือ้ ยื่นใบจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้ ใบสำคัญแสดง
สิทธิ 1 ฉบับเท่ำนัน้
ในกรณี ที่ผถู้ ือหุน้ ต้องกำรจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่ำสิทธิ จะต้องแสดงควำมจำนงในกำรจองซือ้
ใบสำคัญแสดงสิทธิตำมสิทธิให้ครบจำนวนก่อน จึงจะมีสทิ ธิจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่ำสิทธิที่ได้รบั
จัดสรร
4.2 ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ (สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 2)
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ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝำกหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (“ศู น ย์รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์” ) ในฐำนะ
นำยทะเบียนของบริษัทและได้จดั ส่งไปทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือฉบับนีซ้ ึ่งจะ
ระบุจ ำนวนใบส ำคัญ แสดงสิท ธิที่ ผู้ถื อ หุ้น แต่ล ะรำยมี สิท ธิ ได้รับ กำรจัด สรรตำมสัดส่ว นกำรถื อ หุ้นให้
ผูถ้ ือหุน้ ทรำบ
4.3 หลักฐานการชาระเงิน
หลักฐำนกำรชำระเงินค่ำจองซือ้ เต็มจำนวนที่จองซือ้ ทัง้ ในส่วนที่จองซือ้ ตำมสิทธิรวมกับส่วนที่ประสงค์จะ
จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิ โดยแนบเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ตำมวิธีกำรชำระค่ำจองซือ้ ที่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เลือกชำระ
โดยพิจำรณำรำยละเอียดและดำเนินกำรตำมที่ระบุในข้อ 3.2.2

4.4 เอกสารเพิม่ เติมกรณีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
สำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรหน้ำแรก ประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือสำเนำ Statement สำหรับบัญ ชี
กระแสรำยวันหรือบัญชีออมทรัพย์ที่แสดงเลขที่บญ
ั ชีธนำคำรทัง้ 10 หลัก เท่ำนัน้ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
โดยบัญชีดงั กล่ำวต้องเป็ นบัญชีที่ผถู้ ือหุน้ ประสงค์จะให้บริษัทช ำระคืนเงินค่ ำจองซือ้ ใบสำคัญ แสดงสิทธิ
ส่วนที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหรือได้รบั กำรจัดสรรไม่ครบตำมจำนวนที่จองซือ้ เกินสิทธิ ผ่ำนระบบกำรโอนเงิน
เข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ ตำมปรำกฏในวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ หรือตำมที่ระบุในใบ
จองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (รำยละเอียดเพิ่มเติมตำมข้อ 5. กำรคืนเงินค่ำจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ำ
มี))
4.5 เอกสารเพิม่ เติมกรณีทมี่ อบหมายให้ผู้รับมอบอานาจดาเนินการแทน
หนังสือมอบอำนำจให้กระทำกำรแทนพร้อมติดอำกรแสตมป์ 30 บำท พร้อมสำเนำบัตรประชำชนที่ยังไม่
หมดอำยุของผูจ้ องซือ้ และผูร้ บั มอบอำนำจ ซึ่งลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (สิง่ ที่สง่ มำด้วย 7)
4.6 เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ เฉพาะผู้ทปี่ ระสงค์จะนาหลักทรั พย์ฝาก
เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
สำหรับผูท้ ี่ประสงค์จะฝำกใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมำชิก
เลขที่ 600 ในนำมผูจ้ องซือ้ โปรดกรอกรำยละเอียดใน “เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรจองหลักทรัพย์เฉพำะ
ผูท้ ี่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝำกเข้ำบัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ำนัน้ ” (สิ่งที่ส่งมำด้วย
ลำดับที่ 3) เพื่อนำส่งให้แก่ศนู ย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
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4.7 เอกสารประกอบการแสดงตน
บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีสำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชน ให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรือสำเนำเอกสำร
ทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง กรณี ผจู้ องซือ้ เป็ น
ผูเ้ ยำว์ (อำยุไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์) จะต้องแนบคำยินยอมของผูป้ กครอง (บิดำ และ/หรือ มำรดำ) สำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนของผูป้ กครอง (บิดำ และ/หรือมำรดำ และ/หรือ ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) และสำเนำ
ทะเบียนบ้ำน ที่ผเู้ ยำว์อำศัยอยู่ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง โดยลำยมือชื่อนัน้ ต้องตรงกั บลำยมือชื่อ
ในใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนชื่อ -นำมสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ -นำมสกุลไม่ตรงกับชื่อผูถ้ ือ หุน้ ที่ ปรำกฏในสมุดทะเบียน
ผูถ้ ือหุน้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 29 ตุลำคม 2564 หรือในใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้ ใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ให้แนบสำเนำเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบแจ้งเปลี่ยน
ชื่อ-นำมสกุล เป็ นต้น พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
บุคคลธรรมดำที่ไม่มีสญ
ั ชำติไทย
สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือ สำเนำหนังสือ เดินทำง ที่ ยังไม่หมดอำยุ พร้อ มลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อ ง โดย
ลำยมือชื่อนัน้ ต้องตรงกับลำยมือชื่อในใบจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
นิตบิ คุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ที่ออกไม่เกิน 1 ปี นับจำกวันยื่นใบจองซือ้ ใบสำคัญแสดง
สิทธิและเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง โดยผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิตบิ คุ คล
นัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำง
ด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง ที่ยงั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิตบิ คุ คลดังกล่ำว
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องโดยลำยมือชื่อนัน้ ต้องตรงกับลำยมือชื่อในใบจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
นิตบิ คุ คลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ
สำเนำหนังสือ สำคัญ กำรจัดตัง้ บริษัท หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของบริษัทที่ออกโดย
เจ้ำหน้ำที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงำนของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนำซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผูม้ ี
อำนำจลงนำม ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่ และอำนำจหรือเงื่อนไขในกำรลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล ที่ออกให้ไม่
เกิน 1 ปี นับจำกวันยื่นใบจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิและเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรอง
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สำเนำถูกต้อง โดยผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อม
แนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ ีอำนำจลงนำมของ
นิตบิ คุ คลดังกล่ำว พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง โดยลำยมือชื่อนัน้ ต้องตรงกับลำยมือชื่อในใบจองซือ้
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทัง้ นี ้ สำเนำเอกสำรประกอบที่ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องแล้วต้องได้รบั กำรรับรองลำยมือชื่อของผูจ้ ดั ทำ
หรือผูใ้ ห้คำรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public พร้อมตรำประทับของเจ้ำหน้ำที่
Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่สถำนทูตไทย หรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้
จัดทำ หรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ในวันจองซือ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทจะต้องกรอกรำยละเอียดในแบบประเมินควำม
เหมำะสมในกำรลงทุน (Suitability Test) เอกสำรประกอบกำรแสดงตน แบบแจ้ง สถำนะควำมเป็ นบุคคล
อเมริกนั /ไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั
หำกผู้ จ องซื ้ อ ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ เ ป็ นผู้ ที่ มี บั ญ ชี ซื ้ อ ขำยหลั ก ทรั พ ย์ กั บ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ อื่ น
และได้ผำ่ นขัน้ ตอนกำรรูจ้ กั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your Customer
& Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมเหมำะสมในกำร
ลงทุน (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพย์นนั้ แล้ว ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ผูจ้ องซือ้ ใบสำคัญแสดง
สิทธิดงั กล่ำวไม่จำเป็ นต้องกรอกแบบประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน (Suitability Test) และเอกสำร
ประกอบกำรแสดงตนประกอบกำรจองซือ้ ทัง้ นี ้ หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวข้ำงต้น ผูจ้ องซือ้ ใบสำคัญ
แสดงสิทธิจะต้องแนบแบบประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน (Suitability Test) เอกสำรประกอบกำร
แสดงตนที่กรอกรำยละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลำยมือชื่อผูจ้ องซือ้ ให้แก่ตวั แทนรับจอง
ซือ้ เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบใบจองซือ้
ทัง้ นี ้ หำกผูถ้ ือใบสำคัญ แสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมที่กล่ำวข้ำงต้น บริษัท และ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จ ะใช้
สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิในครัง้ นัน้ ๆ อย่ำงไรก็ตำม บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
(ถ้ำมี) สำมำรถใช้ดลุ พินิจในกำรพิจำรณำให้ผถู้ ือ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ไ ด้ต ำม
ควำมเหมำะสม
5. การคืนเงินค่าจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี)
ในกรณี ที่ ต ้อ งมี ก ำรคื น เงิ น ค่ำ จองซื ้อ ใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ หรื อ กำรคื น เช็ ค ค่ำ จองซื ้อ ใบส ำคัญ แสดงสิทธิ
บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ จะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
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5.1 กรณี ที่ผู้ ถื อ หุ้ น จองซื้อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ เ กิ น กว่ า สิ ท ธิ แ ละไม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรเนื่ อ งจากมี
ใบสาคัญแสดงสิทธิเหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทผี่ ู้ถือหุ้นจองซื้อเกิน
กว่าสิทธิ
บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ โดยชำระเป็ นเงินโอนเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ อง
ซื อ้ ภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันปิ ดกำรจองซื อ้ ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ในกรณี ที่ไม่มีบัญ ชี ของธนำคำร
ดังกล่ำว บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ จะดำเนินกำรจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ ตำม
ชื่อที่ปรำกฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ วันที่ 29 ตุลำคม 2564 และส่งทำงไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ปรำกฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ วันที่ 29 ตุลำคม 2564 ภำยใน
10 วันทำกำรนับจำกวันปิ ดกำรจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมวิธีกำรดังต่อไปนี ้
1) โอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ ภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำรจองซือ้ สำหรับผูจ้ องซือ้
ที่ได้แจ้งควำมประสงค์ตอ้ งกำรรับเงินค่ำจองซื อ้ ใบสำคัญ แสดงสิทธิคืนด้วยวิธีกำรโอนเงิน เข้ำ
บัญชี ตัวแทนรับจองซือ้ จะคืนเงินด้วยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ ตำมปรำกฏใน
วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ที่ได้แจ้งไว้กับ TSD หรือบัญชีธนำคำรที่ผถู้ ือหุน้ ได้แจ้งไว้
ในระบบ E-RO ประเภทบัญ ชี อ อมทรัพ ย์ห รือ กระแสรำยวัน ที่ เ ปิ ดไว้กับธนำคำร ซึ่งมีรำยชื่ อ
ดังต่อไปนี ้
1. ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
2. ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
3. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
4. ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
5. ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
6. ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จำกัด (มหำชน)
7. ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
8. ธนำคำรเกียรตินำคินภัทร จำกัด (มหำชน)
9. ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
10. ธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน)
ทัง้ นี ้ ชื่อบัญชีธนำคำรต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อของผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิตำมที่ระบุไว้ในใบ
จองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิโดยแนบสำเนำสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้ำแรกหรือสำเนำ Statement
บัญชีกระแสรำยวัน หรือบัญชีออมทรัพย์ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่บญ
ั ชีครบทัง้
10 หลัก พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
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กรณีผถู้ ือหุน้ ที่มีบญ
ั ชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์กบั ตัวแทนรับจองคือ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศ
ไทย) จำกัด จะทำกำรโอนเงินค่ำจองซือ้ คืนเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ ผ่ำนระบบกำรโอนเงิน
อั ต โนมัติ Automatic Transfer System หรื อ ATS หรื อ ฝำกเป็ น หลัก ประกัน ในบัญ ชี ซื ้อ ขำย
หลักทรัพย์ของผูถ้ ือหุน้ ที่มีอยู่กบั บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด ภำยใน 5 วันทำ
กำรนับจำกวันปิ ดจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
2) กรณีไม่ได้รบั สำเนำสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้ำแรก หรือสำเนำ Statement บัญชีกระแสรำยวัน หรือ
บัญชีออมทรัพย์ ที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่บญ
ั ชีครบทัง้ 10 หลัก อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือไม่ได้แจ้ง
ควำมประสงค์ตอ้ งกำรรับเงินค่ำจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิคืนด้วยวิธีโอนเงินเข้ำบัญชี บริษัทโดย
ตัวแทนรับจองซือ้ จะคืนเงินค่ำจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรร โดยจัดทำ
เป็ น เช็ ค ขี ด คร่อ มสั่ง จ่ ำ ยเฉพำะในนำมผู้จ องซื ้อ ใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ และส่ง ทำงไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตำมที่อ ยู่ที่ปรำกฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือ หุน้ วันที่ 29 ตุลำคม
2564 ภำยใน 10 วันทำกำรนับจำกวันปิ ดกำรจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
กรณี ที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ใบสำคัญ แสดงสิทธิได้ภำยในเวลำดังกล่ำว บริษัทโดย
ตัวแทนรับจองซือ้ จะชำระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณ
จำกจำนวนเงินค่ำจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรร นับจำกวันพ้นกำหนดระยะเวลำ 10 วัน
ทำกำรดังกล่ำวจนถึงวันที่ได้มีกำรชำระคืนตำมวิธีดงั กล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี หำกได้มีกำรชำระคืนเงินค่ำ
จองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้รับจัดสรร โดยกำรส่งเช็คคืน หรือ โอนเงินเข้ำบัญชีผจู้ องซือ้ ใบส ำคัญ
แสดงสิทธิตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ วันที่ 29 ตุลำคม 2564
โดยถูกต้อ งแล้ว ให้ถือ ว่ำผูจ้ องซื อ้ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิไ ด้รับเงินค่ำจองซื อ้ แล้ว โดยชอบ และผูจ้ องซื ้อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ จำกบริษัทหรือตัวแทนรับจองซือ้ อีก
ต่อไป
5.2 กรณีทผี่ ู้ถือหุ้นจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากปฏิบัตผิ ิดเงือ่ นไขการจอง
ซื้อ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิตามเช็คค่าจองซื้อใบสาคั ญ
แสดงสิทธิ
บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะคืนเช็คค่ำจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จอง
ซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขกำร
จองซือ้ และ/หรือไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิตำมเช็คค่ำจองซือ้ ใบสำคัญ แสดง
สิทธิ โดยผูจ้ องซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวต้องติดต่อขอรับเช็คจำกตัวแทนรับจองซือ้ ภำยใน 30 วันนับ
จำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
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6. วิธีการส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะดำเนินกำรส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บคุ คลตำมรำยชื่อผูท้ ี่ได้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
และบริษัทจะดำเนินกำรออกและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียด ดังนี ้
6.1 กรณี ท่ผี ู้ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิท ธิไม่ มีบัญ ชีขายหลักทรั พย์กั บบริษัทหลักทรั พย์ห รือ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตำมจำนวนที่ได้รบั จัดสรรให้แก่ผทู้ ี่ได้รบั กำรจัดสรร
ทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ ตำมชื่อที่อยู่ที่ระบุในสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือหุน้ ภำยใน 15 วันทำกำร นับแต่
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณี นี ้ ผูท้ ี่ได้รบั กำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ
กำรจัดสรรในครัง้ นีใ้ นตลำดหลักทรัพย์ได้ จนกว่ำจะได้รบั ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอำจได้รบั ภำยหลังจำกที่
ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทเริม่ ซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์
6.2 กรณีทผี่ ู้ทไี่ ด้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทนั้นฝำก
หลักทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นนั้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผไู้ ด้รับ
จัดสรรฝำกไว้ และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่ได้รบั กำรจัดสรรภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันที่
ออกใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ ในกรณี นี ้ผู้ที่ ไ ด้รับ กำรจัด สรรจะสำมำรถขำยใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ ใ นตลำด
หลักทรัพย์ได้ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุมตั ใิ ห้ทำกำรซือ้ ขำยใบสำคัญแสดงสิทธิในตลำดหลักทรัพย์
ทัง้ นี ้ ชื่อของผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั กำรจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์ที่ผทู้ ี่ได้รบั กำรจัดสรร
ประสงค์ที่จะฝำกใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนัน้ แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินกำรออกใบสำคัญแสดง
สิทธิให้แก่ผทู้ ี่ได้รบั กำรจัดสรรตำม 6.1 แทน
6.3 กรณีท่ผี ู้ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600
บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฝำกไว้ศนู ย์รับฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอด
บัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมจำนวนที่ได้รบั กำรจัดสรรไว้ในบัญชีของบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์สมำชิก
เลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ที่ไ ด้รับกำรจัด สรรภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันที่ อ อก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตอ้ งกำรขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ผูถ้ ือ
หุน้ ดังกล่ำวจะต้องถอนใบสำคัญ แสดงสิทธิออกจำกบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษั ท
หลักทรัพย์ท่ วั ไป ซึ่งอำจจะมีคำ่ ธรรมเนียมในกำรดำเนินกำรตำมที่ศนู ย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัท

