
                                                                                         ใบจองซือ้ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ ำกัด (มหำชน) (DOD-W2)                            เลขที่ใบจอง.................................................. 
   การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธทิี่จะซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทั ดีโอดี ไบโอเทค จ ากดั (มหาชน)  จ านวน 205,000,246 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท โดยมอีตัราส่วน 2 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

 
เรียน   คณะกรรมกำรบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)                       
วันท่ีจองซือ้    15 พฤศจิกำยน 2564     16 พฤศจิกำยน 2564    17 พฤศจิกำยน 2564    18 พฤศจิกำยน 2564    19 พฤศจิกำยน 2564 

ข้อมูลผู้จองซือ้ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ โปรดกรอกข้อควำมในช่องดำ้นล่ำงน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 
ขา้พเจา้ (โปรดระบุประเภทผูจ้องซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ) 
 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย                         เลขประจ าตวัประชาชน.............................................................................................           บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญัชาติไทย             เลขที่ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดินทาง................................................................................ 
 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย         เลขทะเบียนนิติบคุคล................................................................................................            นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ        เลขทะเบียนนิติบุคคล................................................................................................                    
ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  อื่น ๆ ...................................................................................................................................................................เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เลขที่ ……...........................................................................……….………...…………………… 
ที่อยู่ใหเ้ป็นไปตามรายชื่อผูถื้อหุน้สามญัที่ปรากฏในสมดุทะเบียน ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มึสิทธิไดร้บัการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  (Record Date) ณ วนัที่ 29 ตลุาคม 2564 
โทรศพัท ์(บา้น)......................................................................................................โทรศพัทมื์อถือ..................................................................................สญัชาติ................................................................................อาชีพ………………...................……………………… 
วนั/เดือน/ปี (วนัจดทะเบียนนิติบุคคล)......................................................................เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี....................................................................ประเภทการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย                 ไม่หกั ณ ที่จ่าย                    หกัภาษี ณ ที่จ่าย 
ขา้พเจา้เป็นผูถื้อหุน้เดิมตามทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 29 ตลุาคม 2564 จ านวน.............................…หุน้ มีความประสงคห์รือวตัถุประสงคใ์นการท าธุรกรรม เพื่อขอจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ และขอใหจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ดงันี ้  

รำยละเอียดกำรจอง (โปรดระบุให้ชัดเจน) 
จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ี

จองซือ้ 
รำคำเสนอขำย จ ำนวนเงินท่ีช ำระ (บำท) จ ำนวนเงินท่ีช ำระ (ตัวอักษร) 

 จองซือ้ตามสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรทัง้จ านวน  0.10   
 จองซือ้นอ้ยกวา่สิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร  0.10   
 จองซือ้เกินกวา่สิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร (ระบุเฉพาะสว่นเกินสิทธิ)  0.10   

รวม  0.10   
พรอ้มกันนี ้ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และส าเนา Bill Paymentตามที่ก าหนด  
 ช าระผ่านเคานเ์ตอร ์บมจ.ธนาคาร ไทยพาณิชย ์โอนเขา้บญัชี เลขที่ 059-3-05972-0 ประเภทบญัชี บญัชีกระแสรายวนั ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต   
 เช็คบุคคล/แคชเชียรเ์ช็ค(เช็คธนาคาร)/ดราฟต ์เลขที่เช็ค ...............................................................................ลงวนัท่ี...................................................ธนาคาร................................................................................สาขา.......................................................................... 
 โดยสั่งจ่ายบญัชี “บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อจองซือ้หุน้” และตอ้งน าฝากผ่านเคานเ์ตอรธ์นาคารผ่านเคานเ์ตอรธ์นาคารไทยพาณิชย ์ตามแบบฟอรม์ Bill Payment ภายในเวลา Clearing ของธนาคารในวนัที่17 พฤศจิกายน 2564 
(ในกรณีที่ช าระค่าจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เป็นเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดราฟต ์จะตอ้งลงวนัที่ไม่เกินวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2564 และสามารถเรียกเก็บเงินจากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภ้ายในวนัท าการถัดไปเท่านัน้) 
 ช าระผ่านช่องทาง  Electronic Bill Payment  พรอ้มระบุ (Ref.1) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขที่หนงัสือเดินทางของผูจ้องซือ้ และรหสัอา้งอิง (Ref.2) เป็นเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 10 หลกั   
 ช าระโดยโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมติั (ATS)  (เฉพาะผูจ้องซือ้ที่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยกั์บบริษทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากัด เท่านัน้  
 ช าระโดยหกัเงินจากเงนิที่ฝากอยูใ่นบญัชเีปิดเพื่อซือ้ขายหลกัทรพัยกั์บบริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากัด ของขา้พเจา้ เลขที่บญัชี………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 
 การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking โปรดระบุธนาคาร ..........................................................................  

เม่ือขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยด์งักล่าวแลว้ ในการส่งมอบใบหลกัทรพัย ์ขา้พเจา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการดงัต่อไปนี ้(ผูจ้องซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 

ในกรณีท่ีไม่มีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย ์: 

 ใหอ้อกใบหลกัทรพัยต์ามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจา้และจดัส่งใบหลกัทรพัยใ์หข้า้พเจา้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อ ณ วนัที่ 29 ตลุาคม 2564 โดยขา้พเจา้อาจไดร้บั หลกัทรพัยภ์ายหลงัจากที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดร้บั
หลกัทรพัยด์งักล่าวเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและอนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 ใหอ้อกใบหลกัทรัพยต์ามจ านวนที่ไดร้ับการจัดสรรนั้นในนามของ “บริษัท ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด” และน าใบหลกัทรัพยเ์ข้าฝากไวกั้บ TSD โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัยใ์น
ภายหลงั ผูจ้องซือ้จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามที่ TSD ก าหนด)  

ในกรณีท่ีมีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย ์: 

  น าหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนเอง โดยใหอ้อกใบหลกัทรพัยต์ามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรไวใ้นชื่อ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้ริษัทหลกัทรพัย ์……………………………………………………………
สมาชิกผูฝ้ากเลขที่…………………………………………………..น าเขา้ฝากไวกั้บ บริษัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด (“TSD”) เพื่อเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึ่งขา้พเจา้มีอยู่กับบริษัทนัน้ บญัชีเลขที่……………………………………………..……………..
(ชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยต์อ้งตรงกับชื่อผูจ้องซือ้ มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหลกัทรพัยใ์นชื่อของผูจ้องซือ้แทน)  

ในกรณีที่ตอ้งมีการคืนเงินค่าจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรรนอ้ยกว่าจ านวนที่จองซือ้ทั้งหมด (ถา้มี) ขา้พเจา้ตกลงใหคื้นเงินค่าจองซือ้หรือเงินส่วนต่างค่าจองซือ้หรือเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ โดยการโอนเงินคืนเขา้บญัชี 

  โอนเงินเขา้ บญัชีธนาคาร -ของขา้พเจา้ที่รากฎในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ วนัที่ 29 ตลุาคม 2564  
  โอนเขา้ บญัชีของขา้พเจา้ ธนาคาร …………………………………..………….สาขา………………………………………..เลขที่บญัชี…………………………………………..(ชื่อบญัชีธนาคารตอ้งเป็นชื่อเดียวกับช่ือผูจ้องซือ้ตามที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธฯิ 

โดยแนบส าเนาสมดุบญัชีออมทรพัยห์นา้แรกหรือส  าเนา Statement บญัชีกระแสรายวนัหรือบญัชีออมทรพัยอ์ย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ระบุชื่อบญัชีและเลขที่บญัชีครบทัง้ 10 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรณีผูจ้องซือ้ไม่ไดร้บัการจดัสรรเนื่องจากปฏิบติัผิดเงื่อนไขการจองซือ้ หรือหากบริษัทฯ ไม่ไดร้บัส  าเนาสมดุบญัชีออมทรพัยห์นา้แรกหรือส  าเนา Statement บญัชีกระแสรายวนั หรือบญัชีออมทรพัย ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ระบุชื่อบญัชีและเลขที่บญัชีครบทัง้ 10 หลกั หรือไม่ไดแ้จง้
ความประสงคต์อ้งการรบัเงินค่าจองซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ คืนดว้ยวิธีโอนเงินเขา้บญัชี บริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธฯิ ในส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรร โดยจดัท าเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามผูจ้องซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธฯิ และส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีน
ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมดุทะเบียน ณ วนัที่ 29 ตลุาคม 2564  

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จ านวนดงักล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ นี ้หากขา้พเจา้ไม่ส่งมอบใบจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบรอ้ยพรอ้มช าระค่าจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ภายใน
ก าหนดระยะการจองซือ้ หรือหาก เช็คบุคคล/แคชเชียรเ์ช็ค(เช็คธนาคาร)/ดราฟต ์ที่สั่งจ่ายแลว้นัน้ไม่ผา่นการเรียกเก็บ ใหถื้อว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชส้ิทธจิองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ขา้พเจา้ไดอ้่านหนงัสือแจง้การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธฯิ และเอกสารการแจง้สทิธิ
การจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ และยินยอมผูกพนัตามหนงัสือดงักล่าวและที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมภายหนา้อีกดว้ย 

กำรลงทุนมีควำมเสีย่ง ก่อนกำรตดัสินใจจองซือ้ควรพิจำรณำหนังสือแจ้งกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ อย่ำงรอบคอบ 

                                            ลงช่ือ …………………………………………………………….. ผู้จองซือ้ 
 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักฐำนกำรรับฝำกกำรจองซือ้ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”)  (DOD-W2) - ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อควำมในส่วนน้ีด้วย 
 

วนัที่จองซือ้        15 พฤศจิกายน 2564       16 พฤศจิกายน 2564       17 พฤศจิกายน 2564       18 พฤศจิกายน 2564       19 พฤศจิกายน 2564                                                    
เลขที่ใบจอง ……………………………………………………………………………………………..………  

บริษัทฯ ไดร้บัเงินจาก(ชื่อตามใบจอง) ……………………………………………………………………………..……………......................…..เพื่อจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จ านวน………………...…………………....หน่วย 
ในราคาหุน้ละ 0.10  บาท  รวมเป็นเงิน…………………………………………………………………………………….............................…...บาท 
โดยช าระเป็น    โอนเขา้บญัชี เลขที่ 059-3-05972-0 ประเภทบญัชี บญัชีกระแสรายวนั ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาเพลินจิต   
                       เช็คบุคคล/แคชเชียรเ์ช็ค(เช็คธนาคาร)/ดราฟต ์เลขที่เช็ค………………………………………….........ลงวนัท่ี…………….....…….……ธนาคาร ………………….....….…………………….…..……….สาขา……………....………………………………........ 
                       ช าระผา่นระบบ Electronic Bill Payment                                      ช าระโดยโอนเงินผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมติั (ATS) (เฉพาะผูจ้องซือ้ที่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยกั์บบริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากัด เท่านัน้    
                       ช าระโดยหกัเงินจากเงินที่ฝากอยู่ในบญัชีเปิดเพื่อซือ้ขายหลกัทรพัยกั์บบริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากัด ของขา้พเจา้ เลขที่บญัชี…………………...................................……………………….…………….......... 
                       การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking โปรดระบุธนาคาร .......................................................................................................... 
โดยหากผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว ผูจ้องซือ้ใหด้ าเนินการ :- 

                       ฝากใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้าก” เลขที่สมาชิกผูฝ้าก…………………...................................……………………….…………… 
                            บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที่…………………………………………………………………………………...…  

                       ฝากใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด” โดยเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขา้พเจา้        
                       ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในนามผูจ้องซือ้ ภายใน 15 วนันบัจากวนัสิน้สดุการจองซือ้   
                                                                                                                                                                         
                        เจา้หนา้ที่ผูร้บัมอบอ านาจ ………………………………………….…..……………...……………… 
 

 

หมำยเหตุ   หากผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ท่ีใหไ้ว ้ โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบียนโดยตรงและจัดส่งใหฝ่้ายปฏิบตัิการหลกัทรพัย์ บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-009-9000 
 



BROKER  

ผูฝ้ากเลขที ่

Participant No. 

ชือ่บรษัิท 

Company Name 

ผูฝ้ากเลขที ่

Participant No. 

ชือ่บรษัิท 

Company Name 

002 
บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จ ากัด   

032 
บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED  KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บรษัิทหลักทรัพย ์คันทรี ่กรุ๊ป จ ากัด  (มหาชน)  

034 
บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

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

004 
บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด   

038 
บรษัิทหลักทรัพย ์เออซี ีจ ากัด (มหาชน) 

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

005 
บรษัิทหลักทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

048 
บรษัิทหลักทรัพย ์ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 

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

006 
บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน) 

050 
บรษัิทหลักทรัพย ์เอเอสแอล จ ากัด  

Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด 

051 
บรษัิทหลักทรัพย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด 

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

008 
บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ากัด 

052 
บรษัิทหลักทรัพย ์จเีอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากัด  

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED  

010 

บรษัิทหลักทรัพย ์เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากัด  
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED   200 

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   

MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND)  PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

011 
บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 

211 
บรษัิทหลักทรัพย ์ยูบเีอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD. 

013 
บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

213 
บรษัิทหลักทรัพย ์เอเชยี เวลท ์จ ากัด 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 

014 
บรษัิทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน)  

221 
บรษัิทหลักทรัพย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์ จ ากัด (มหาชน) 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED. 

015 
บรษัิทหลักทรัพย ์คงิสฟ์อรด์ จ ากัด (มหาชน) 

224 
บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด  (มหาชน) 

225 
บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด  

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

019 
บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากัด      

229 
บรษัิทหลักทรัพย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากัด 

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

022 
บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีติี ้จ ากัด 

230 
บรษัิทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จ ากัด 

TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากัด 

244 
บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากัด 

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

026 
บรษัิทหลักทรัพย ์ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากัด  (มหาชน)      

247 
บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จ ากัด 

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

027 
บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

248 
บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จ ากัด 

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

029 
บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงศร ีจ ากัด (มหาชน) 

924 
บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 
บรษัิทหลักทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากัด (มหาชน)    

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.    

SUB-BROKER  

236 
ธนาคาร ทสิโก ้จ ากัด (มหาชน) 

243 
บรษัิทหลักทรัพย ์เพือ่ธุรกจิหลักทรัพย ์จ ากัด (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บรษัิทหลักทรัพย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

245 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) TMBThanachart Bank Public Company Limited 

257 
บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จูเลยีส แบร ์จ ากัด     
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.    

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซติีแ้บงก ์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)  

329 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMBThanachart Bank Public Company Limited 

302 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน)  

330 
ธนาคารฮอ่งกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (เพือ่ตราสารหน้ี) 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) - ผูร้ับฝากทรัพยส์นิ 

334 
บรษัิทหลักทรัพย ์เพือ่ธุรกจิหลักทรัพย ์จ ากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้น) 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TSFC  SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮอ่งกงและเซีย่งไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด  

336 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน) 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited 

305 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  

337 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMBThanachart Bank Public Company Limited 

308 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) - เพือ่รับฝากทรัพยส์นิ 

339 
ธนาคาร ทสิโก ้จ ากัด (มหาชน) (เพือ่รับฝากทรัพยส์นิ) 

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

340 
ธนาคาร เจพมีอรแ์กน เชส (เพือ่คา้ตราสารหน้ี) 

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคาร ไอซบีซี ี(ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI)  PUBLIC 

COMPANY LIMITED 

343 
ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

 

320 

ธนาคาร ดอยซแ์บงก ์เอจ ีสาขากรุงเทพฯ - เพือ่รับฝากทรัพยส์นิ  

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - 
CUSTODY SERVICES   

328 

ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากัด (มหาชน) 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

 
 



เร่ือง 

  

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อใบแสดงสิทธิฯ (DOD-W2) (XR)  

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

  DOD 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XR     28/10/2021 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    01/11/2021 

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

  2 (DOD) :1 (DOD-W2) 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Baht per share)    0.10   

 กำหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Subscription Period)     15/11/2021 - 19/11/2021 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถ้าทา่นมอบหมายให้บริษัทฯ นำส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพ่ือใช้
สิทธ ิ
 ในการจองซื้อฯ ทา่นต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษทัฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซือ้ฯ 
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD) 

3. เช็คชำระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ

ในใบจองฯ  
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          15/11/2021  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพแนบสำเนาทะเบียนบ้าน  

 

 



 DOD-W2

เพือ่เขา้บญัช:ี  บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่จองซือ้หุน้ ชือ่ผูจ้องซือ้

Account Name:   Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd. For share Subscription Subscriber Name

                          Ref.1  เลขทีบ่ัตรประชาชน/หนังสอืเดนิทาง/เลขทะเบยีนนติบิคุคล

          Id Card/Passport No./Registration No.

ธ.ไทยพาณิชย์

Ref.2  Ref.2 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (10 หลัก)  

          Trading Account No.

 

 

เงนิสด / CASH

หากตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิตอ่ศนูยล์กูคา้สมัพันธ ์โทร .0-2009-8000

โทรศัพทล์กูคา้ผูน้ าฝาก / Telephone ………………………………..................……………………….. Any Query,Please contact  Online Service Tel.0-2009-8000

กรุณาน าเอกสารฉบบันีเ้ทา่นัน้ไปช าระเงนิไดท้ีธ่นาคารทีร่ะบขุา้งตน้ไดท้กุสาขาท่ัวประเทศ โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยแตอ่ยา่งใด

Please bring along this document and make a payment at any branches of bank stated above without any additional fee charged .

หมายเหต:ุ เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้/Ref.1 เป็นตัวเลข 10 หลักเทา่นัน้ โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซือ้หุน้ทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืแจง้สทิธกิารจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุ

Remark: Registration Number/Ref.1, comprising of 10 digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum

 

DOD-W2

 

เพือ่เขา้บญัช:ี  บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่จองซือ้หุน้ ชือ่ผูจ้องซือ้     

Account Name:   Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd. For share Subscription Subscriber Name

                                Ref.1  เลขทีบ่ัตรประชาชน/หนังสอืเดนิทาง/เลขทะเบยีนนติบิคุคล

              Id Card/Passport No./Registration No.

   
Ref.2 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (10 หลัก)  

           Trading Account No.  Registration Number (10 Digit)

 

เงนิสด / CASH

หากตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิตอ่ศนูยล์กูคา้สมัพันธ ์โทร .0-2009-8000

โทรศัพทล์กูคา้ผูน้ าฝาก / Telephone …………………………...............………..……………………….. Any Query,Please contact  Online Service Tel.0-2009-8000

กรุณาน าเอกสารฉบบันีเ้ทา่นัน้ไปช าระเงนิไดท้ีธ่นาคารทีร่ะบขุา้งตน้ไดท้กุสาขาท่ัวประเทศ โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยแตอ่ยา่งใด

Please bring along this document and make a payment at any branches of bank stated above without any additional fee charged .

หมายเหต:ุ เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้/Ref.1 เป็นตัวเลข 10 หลักเทา่นัน้ โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซือ้หุน้ทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืแจง้สทิธกิารจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุ

Remark: Registration Number/Ref.1, comprising of 10 digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum

หมายเลขเชค็ /CHEQUE NO. ชือ่ธนาคาร -สาขา / BANK -BRANCH จ านวนเงนิ/Amount

 SCB (A/C 059-3-05972-0) (Bill Payment) (ธรุกจิ)

 

ส าหรับเจา้หนา้ทีธ่นาคาร

จ านวนเงนิตัวอักษร(บาท) Amount In Words(Baht)

ผูรั้บเงนิ

      

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

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

   Registration Number (10 Digit)

       

    

วนัที ่(Date)…………...…………………………………………..

สาขาทีรั่บฝาก / Branch……………..……………………….…

 

ใบน าฝากช าระเงนิ (Bill Payment)  

 

ส าหรับเจา้หนา้ทีธ่นาคาร

จ านวนเงนิตัวอักษร(บาท) Amount In Words(Baht)

ผูรั้บเงนิ

(Form RO:20211025)

 สว่นที ่2 ส าหรับธนาคาร / Bank's copy

หมายเลขเชค็ /CHEQUE NO. ชือ่ธนาคาร -สาขา / BANK -BRANCH จ านวนเงนิ/Amount

ธ.ไทยพาณิชย์

    

ใบน าฝากช าระเงนิ (Bill Payment)  

 SCB (A/C 059-3-05972-0) (Bill Payment) (ธรุกจิ)

(Form RO:20211025)

 สว่นที ่1 ส าหรับผูช้ าระเงนิ / Client's copy

วนัที ่(Date)…………...……………………………………….....

สาขาทีรั่บฝาก / Branch……………..……………………….…



 

 

หนังสือแจ้งการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญของ 

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

ครัง้ที ่2 (DOD-W2) 

 

 

 

ระยะเวลาจองซือ้ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 19 พฤศจิกายน 2564 

 

 

ค ำเตือน: กำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ ำกัด (มหำชน) ในครัง้นี ้เป็นกำรเสนอ

ขำยใหก้ับผูถื้อหุน้สำมญัเดิมของบริษัท ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) โดยเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในประเทศไทย

และผูถื้อหุน้ในต่ำงประเทศ ทัง้นีบ้ริษัทสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขำยหรือจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัท่ีออกใหม่

ในกำรเสนอขำยนีใ้หก้บัผูถื้อหุน้รำยใด ๆ หำกกำรเสนอขำยหรือกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

รำยนัน้จะท ำใหห้รืออำจท ำใหบ้รษัิทมีหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัท่ีออกใหมนี่ไ้ม่ได้

มีกำรจดทะเบียน และจะไม่มีกำรจดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ ปี  1993  

(U.S. Securities Act of 1933) (“U.S. Securities Act”) และจะไม่มีกำรเสนอขำยและจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น

สำมญัท่ีออกใหมใ่หแ้ก่บคุคลอเมรกินั (U.S. Persons ตำมนิยำมท่ีก ำหนดใน Regulation S ภำยใต ้U.S. Securities Act) หรือ

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในประเทศสหรฐัอเมรกิำ นอกจำกนี ้จะไมมี่กำรขำยหรือเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัท่ีออกใหม่

ในประเทศแคนำดำ ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน ประเทศแอฟรกิำใต ้หรือในประเทศอ่ืนใดท่ีกำรแจกจ่ำยเอกสำรเหลำ่นีจ้ะ

ไม่ถูกตอ้งตำมกฎหมำย หรืออำจท ำใหบ้ริษัทมีหน้ำท่ีใด ๆ เกินกว่ำหน้ำท่ีตำมกฎหมำยไทย โดยกำรเสนอขำยและจัดสรร

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในประเทศอ่ืนใดอำจมีขึน้เฉพำะในกรณีท่ีบริษัทไดร้บักำรยกเวน้

กำรขออนญุำตและกำรจดทะเบียนภำยใตก้ฎหมำยของประเทศนัน้ ๆ ทัง้นี ้ตำมท่ีบรษัิทพจิำรณำเห็นสมควร   



บริษัท ดีโอดี  ไบโอเทค จ ากัด(มหาชน) 
              เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ต าบลท่าจนี อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

          111 Moo 2 TambonThachin, Amphurmuangsamutsakhon, Samutsakhon 74000 
 

 

ท่ี DOD 141/2564 

วนัท่ี 29 ตลุำคม 2564 

 

เร่ือง แจง้สทิธิกำรจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ ำกดั (มหำชน) ท่ีออกและเสนอ

ขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิ ตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ (Rights Offering) (DOD-W2) 

เรียน  ท่ำนผูถื้อหุน้ของบรษัิท ดีโอดี ไบโอเทค จ ำกดั (มหำชน) 

สิง่ท่ีสง่มำดว้ย 1. ใบจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ท่ี 2 

(DOD -W2) 

2. ใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ ำกัด 

(มหำชน) ครัง้ท่ี 2 (DOD -W2) ซึ่งออกโดย บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

3. เอกสำรเพิม่เตมิประกอบกำรจองหลกัทรพัยเ์ฉพำะผูท่ี้ประสงคน์ ำหลกัทรพัยฝ์ำกเขำ้บญัชีบรษัิทผูอ้อก

หลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่ำนัน้ 

4. แบบสอบถำมส ำหรบัตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS) 

5. ใบน ำฝำกช ำระเงิน (Bill Payment) 

6. ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสทิธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้

สำมญัของบรษัิท ดีโอดี ไบโอเทค จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ท่ี 2 (DOD -W2) 

7. หนงัสือมอบอ ำนำจส ำหรบักำรจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค 

จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ท่ี 2 (DOD -W2) 

8. แผนท่ีสถำนท่ีจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท ดีโอดี ไบโอเทค จ ำกดั (มหำชน)  

ครัง้ท่ี 2 (DOD -W2) 

ตำมท่ีท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุม 

เม่ือวนัท่ี 20 ตลุำคม 2564 ไดมี้มติอนุมตัิใหบ้ริษัทออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท จ ำนวน 

ไมเ่กิน 205,000,246 หน่วย ในรำคำเสนอขำยหน่วยละ 0.10 บำท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท และไดมี้มตอินุมตัิกำรเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัท จ ำนวน 102,500,123 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 205,000,246.50 บำท เป็นทุนจดทะเบียน

ใหม่จ  ำนวน 307,500,369.50 บำท เพ่ือรองรบักำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของบริษัทท่ีจะออกและ

เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิของบรษัิทตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) ทัง้นี ้รำยละเอียดเก่ียวกบักำรออกและเสนอขำย



บริษัท ดีโอดี  ไบโอเทค จ ากัด(มหาชน) 
              เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ต าบลท่าจนี อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

          111 Moo 2 TambonThachin, Amphurmuangsamutsakhon, Samutsakhon 74000 
 

 

ใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิ (DOD-W2) ("ใบส าคัญแสดงสิทธิ DOD-W2") ในครัง้นี ้มีรำยละเอียด 

ดงันี ้

1. รายละเอียดส าคัญเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสิทธิ DOD-W2  

1.1 ชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธิ : ระบช่ืุอผูถื้อ และสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้

1.2 จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่
ออกเสนอขาย 

: ไมเ่กิน 205,000,246 หน่วย 

1.3 มูลค่าทีต่ราไว้ของหุ้นรองรับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

: 0.50 บำท (หำ้สบิสตำงค)์ 

1.4 ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 0.10 บำท (สบิสตำงค)์ 

1.5 วธีิการจัดสรรและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

: บริษัทจะเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ DOD-W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม

ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) ในอัตรำส่วน 2 หุ้นสำมญั 

เดมิตอ่ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ (หำกมีเศษจำกกำรค ำนวณตำม

อัตรำส่วนกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 ให้ปัดเศษ

ดงักล่ำวทิง้ทัง้จ  ำนวน) โดยก ำหนดวนัรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซือ้

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 (Record Date) ในวันท่ี 29 ตุลำคม 

2564 

ทั้งนี ้ในกำรจองซือ้ใบส ำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 ผูถื้อหุ้นเดิมอำจ

แสดงควำมจ ำนงจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิ DOD-W2 เกินกว่ำสทิธิ 

(Excess Rights) ท่ีได้รับจัดสรรตำมสัดส่วนไดใ้นรำคำเสนอขำย

เดียวกัน และจะไดร้บัจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ DOD-W2 เกินกว่ำ

สิทธิต่อเม่ือมีใบส ำคญัแสดงสิทธิ DOD-W2 เหลือจำกกำรท่ีผูถื้อหุน้

เดิมไม่ใช้สิทธิจองซือ้  ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีแสดงควำมจ ำนงจะซือ้

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ DOD-W2 เกินกว่ำสิทธิ ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น

ของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรำยท่ีจองเกินสิทธิดังกล่ำว จนกระทั่ งไม่มี

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ DOD-W2 เหลือจำกกำรจัดสรร หรือจนกว่ำจะ 
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ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรำยใดประสงค์ท่ีจะจองซื ้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ   

DOD-W2 ดงักลำ่วอีกตอ่ไป ตำมรำยละเอียดดงันี ้

(1) ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้เดมิจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิ DOD-W2 เกิน

กว่ำสิทธิของตนเป็นจ ำนวนนอ้ยกว่ำจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

DOD-W2 ท่ี เหลือจำกกำรจัดสรรตำมสิทธิ  บริษัทจะจัดสรร

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ DOD-W2 สว่นท่ีเหลือนัน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ี

จองซือ้เกินกว่ำสิทธิตำมท่ีระบุในใบจองซือ้ส  ำหรบักำรจองเกิน

สทิธิดงักลำ่ว 

(2) ในกรณีท่ีมีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื ้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2  

เกินกว่ำสิทธิของตนเป็นจ ำนวนมำกกว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

DOD-W2 ส่วนท่ีเหลือจำกกำรจัดสรรตำมสิทธิ บริษัทจะจัดสรร

ใบส ำคญัแสดงสทิธิ DOD-W2 สว่นท่ีเหลือนัน้ตำมสดัสว่นกำรถือ

หุ้นเดิมของผู้ท่ีจองซื ้อเกินกว่ำสิทธิแต่ละรำย ซึ่งกำรจัดสรร

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 ดังกล่ำวให้ด  ำเนินไปจนกระทั่ง 

ไม่มีใบส ำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 เหลือจำกกำรจัดสรร ทั้งนี ้ 

บริษัทจะคืนเงินค่ำจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิ DOD-W2 ส  ำหรบั

ส่วนท่ีไม่ได้รับกำรจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่มีดอกเบีย้

ภำยใน 14 วันนับจำกวันปิดรับจองซื ้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ   

DOD-W2 

กำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ DOD-W2 ท่ีจองซือ้เกินกว่ำสิทธิตำม 

(1) และ (2) ขำ้งตน้ไม่ว่ำกรณีใดจะตอ้งไม่ท ำให้ผูถื้อหุ้นท่ีจองซื ้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ DOD-W2 เกินกว่ำสิทธิรำยใดถือหุน้ของบริษัท

ในลักษณะท่ีเพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ำมผ่ำนจุดท่ีต้องท ำค  ำ เสนอซื ้อ

หลกัทรพัย ์(Tender Offer) ตำมท่ีก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำร

ก ำกับตลำดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำร

ในกำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือครอบง ำกิจกำร และในลกัษณะท่ีเป็นกำร

ฝ่ำฝืนขอ้จ ำกดักำรถือหุน้ของคนตำ่งดำ้วตำมท่ีระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของ

บรษัิท  
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ในกรณีท่ีมีใบส ำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 คงเหลือจำกกำรจองซือ้

ของผูถื้อหุน้เดิมไม่ว่ำกรณีใด ๆ  บริษัทจะด ำเนินกำรยกเลิกใบส ำคญั

แสดงสทิธิท่ีเหลืออยู่ทัง้จ  ำนวน 

1.6 อัตราการใช้สิทธิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท  

ได ้1 หุน้ เวน้แตก่รณีมีกำรปรบัอัตรำกำรใชส้ิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรบั

สทิธ ิ

1.7 ราคาการใช้สิทธิ (ต่อหน่วย) : 18 บำทตอ่หุน้สำมญัใหม ่เวน้แตก่รณีมีกำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิตำม

เง่ือนไขกำรปรบัสทิธิ  

1.8 วันทีอ่อกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

: วนัท่ี 1 ธนัวำคม 2564  

1.9 อายุของใบส าคัญแสดงสิทธ ิ : 2 ปี แต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ (วนัท่ี 1 ธันวำคม 2564 ถึงวนัท่ี 

30 พฤศจิกำยน 2566) ทั้งนี ้ภำยหลังกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บรษัิทจะไมมี่กำรขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ 

1.10 จ านวนหุ้นสามัญทีจั่ดสรรไว้ 

เพือ่รองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

: ไมเ่กินจ ำนวน 205,000,246 หุน้ ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 50 ของจ ำนวนหุน้

ท่ีจ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท จ ำนวน 410,000,493 หุน้ 

1.11 การปรับสิทธิ : บริษัทจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ   

เม่ือเกิดเหตกุำรณใ์ดเหตกุำรณห์นึ่งดงัตอ่ไปนี ้ เพ่ือรกัษำผลประโยชน์

ตอบแทนของ  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไมใ่หด้อ้ยไปกวำ่เดมิ 

(1) เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้ของบริษัทอันเป็น

ผลมำจำกกำรรวมหุน้หรือแบง่แยกหุน้ 

(2) เม่ือบริษัทเสนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ใดๆ ในรำคำท่ีต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 

90 ของรำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษัิท 

(3) เม่ือบริษัทเสนอขำยหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลง

สภำพหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ใดๆ โดยก ำหนดรำคำ
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หรือค  ำนวณรำคำของหุน้ท่ีออกใหม่เพ่ือรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภำพ

หรือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นนั้นต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของ

รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษัิท 

(4) เม่ือบริษัทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

(5) เม่ือบรษัิทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 90 ของ

ก ำไรสทุธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหลงัหกัภำษีเงินได ้ส  ำรอง

ตำมกฎหมำยและส ำรองอ่ืนๆ ในแตล่ะปี ส  ำหรบักำรด ำเนินงำน

ในรอบระยะเวลำบญัชีใดๆ 

(6) เ ม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ท่ีท ำให้ผล

ประโยชนต์อบแทนใดๆ ท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้จะ

ไดร้บัเม่ือมีกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิดอ้ยไปกวำ่เดมิ 

1.12 วธีิการและระยะเวลาการใช้
สิทธ ิ

: ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ

แสดงสิทธิในกำรซือ้หุน้รองรบัของบริษัทไดใ้นวนัท ำกำรสดุทำ้ยของ

เดือนพฤษภำคม หรือเดือนพฤศจิกำยน ของแต่ละปีปฏิทิน ภำยหลงั

จำกวนัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

(วันก าหนดการใช้สิทธิ) โดยวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้แรกจะตรง

กับวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนพฤษภำคม ภำยหลังจำกวันท่ีออก

ใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึ่งตรงกบัวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2565 (วันใช้สิทธิ

คร้ังแรก) ในกรณีท่ีวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิดงักล่ำวตรงกบัวนัหยดุท ำ

กำร ใหเ้ล่ือนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิดงักล่ำวเป็นวันท ำกำรก่อนหน้ำ 

และวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุท้ำยคือวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิมี

อำยุครบ 2 ปีนับจำกวันท่ีออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันท่ี  

30 พฤศจิกำยน 2566 (วันใช้สิทธิค ร้ังสุดท้าย ) โดยหำกวัน

ก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยตรงกับวันท ำกำร ให้เ ล่ือนวัน

ก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ยขึน้มำเป็นวนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนหน้ำ

วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ยเดมิ 
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1.13 ระยะเวลาการแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิ 

: ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ DOD-W2 ท่ีประสงคจ์ะใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้

สำมัญของบริษัทจะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  ภำยใน

ระยะเวลำ 5 วนั ก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ ยกเวน้กำรใช้

สิทธิครัง้สุดท้ำยให้มีระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงเป็นระยะเวลำ  

ไมน่อ้ยกวำ่ 15 วนั ก่อนวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย  

เม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้น

ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิแลว้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถ

ยกเลกิกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิดงักลำ่วไดอี้กตอ่ไป 

1.14 ตลาดรองของใบส าคัญแสดง
สิทธ ิ

: บริษัทจะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ 

จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ 

1.15 ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิม่ทุน
ทีเ่กิดจากการใช้สิทธิ 

: บริษัทจะน ำหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ

เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 

เอ็ม เอ ไอ 

2. วันก าหนดรายชือ่ผู้ถือหุ้นทีมี่สิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ (Record Date)  

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 10/2564 เม่ือวนัท่ี 9 กันยำยน 2564 ไดก้  ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผูมี้สิทธิ

ไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ (Record Date) ในวนัท่ี 29 ตลุำคม 2564  

3. การจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

3.1 ระยะเวลาการจองซือ้ 

ระหว่ำงวันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2564 ถึง 19 พฤศจิกำยน 2564 ในวันท ำกำรของบริษัท ระหว่ำงเวลำ  

9.00 น.ถึง 16.00 น. 

3.2 วธีิการจองซือ้และการช าระเงนิ 

3.2.1 แนวทางการจองซือ้ 

1) กรณีจองซือ้ตามสิทธิ หรือต า่กว่าสิทธิทีไ่ด้รับการจัดสรร  
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ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคแ์จง้ควำมจ ำนงจองซือ้ใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมสิทธิหรือต  ่ำกว่ำสิทธิท่ีไดร้บั

จดัสรรจะไดร้บักำรจัดสรรทัง้จ  ำนวนตำมท่ีจองซือ้ ในกรณีท่ีมีเศษของใบส ำคญัแสดงสิทธิเกิดขึน้

ในขัน้ตอนของกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 

2) กรณีจองซือ้เกินกว่าสิทธิทีไ่ด้รับการจัดสรร (Oversubscription) 

ผูถื้อหุน้สำมำรถจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิเกินสิทธิท่ีไดร้บัจัดสรร โดยแจง้ควำมจ ำนงจองซือ้

ใบส ำคญัแสดงสทิธิมำในครำวเดียวกันกบักำรจองซือ้ตำมสิทธิ และตอ้งช ำระคำ่จองซือ้ใบส ำคญั

แสดงสทิธิท่ีจองซือ้เกินสิทธิเต็มจ ำนวน ในกรณีท่ีจองซือ้เกินสิทธิและมไิดร้บักำรจดัสรรหรือไดร้บั

จัดสรรไม่ครบตำมจ ำนวนท่ีจองซือ้เกินกว่ำสิทธิ บริษัทจะคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดร้บักำรจัดสรรหรือ

ไดร้บักำรจดัสรรไม่ครบตำมจ ำนวนท่ีจองซือ้เกินกว่ำสทิธิ (โดยไมมี่ดอกเบีย้) ภำยใน 7 วนัท ำกำร

นบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ (โปรดดใูนรำยละเอียดกำรคืนเงินคำ่จองซือ้ใบส ำคญัแสดง

สทิธิ ขอ้ 5 ) โดยมีหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

- กรณีมีใบส ำคญัแสดงสทิธิเหลือมำกกว่ำจ ำนวนควำมตอ้งกำรของผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกิน

กว่ำสิทธิทัง้หมดรวมกัน บริษัทจะจัดสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกิน

กว่ำสิทธิและช ำระรำคำค่ำจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวทัง้หมดทุกรำยกำรตำม

จ ำนวนท่ีแสดงควำมจ ำนงขอจองซือ้เกินกวำ่สทิธิ (ในกรณีท่ีมีเศษทศนิยมของใบส ำคญั

แสดงสทิธิจำกกำรค ำนวณใหปั้ดเศษนัน้ทิง้) 

- กรณีท่ีมีใบส ำคญัแสดงสิทธิเหลือนอ้ยกว่ำจ ำนวนควำมตอ้งกำรของผูถื้อหุ้นท่ีจองซือ้

เกินกว่ำสิทธิทัง้หมดรวมกัน บริษัทจะจัดสรรตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซือ้

เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยคูณดว้ยจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ท่ีเหลือ เพ่ือให้ไดจ้  ำนวน

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีผูจ้องซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยท่ีจะไดร้บักำรจดัสรร (ในกรณีท่ีมี

เศษทศนิยมจำกกำรค ำนวณให้ปัดเศษนั้นทิง้ ) โดยกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ

ดงักล่ำว ใหด้  ำเนินกำรไปจนกระทัง้ไม่มีใบส ำคญัแสดงสิทธิเหลือจำกกำรจัดสรร ทัง้นี ้

จ  ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดร้บักำรจัดสรรใหก้ับผูถื้อหุน้แต่ละรำยจะไม่เกินจ ำนวน

ใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีผูถื้อหุน้นัน้จองซือ้ และช ำระคำ่จองซือ้แลว้ 

- อย่ำงไรก็ดี กำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจองซือ้เกินกว่ำสิทธิขำ้งตน้ไม่ว่ำกรณีใด 

จะตอ้งไมท่ ำใหผู้ถื้อหุน้ท่ีจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิเกินกวำ่สทิธิรำยใดถือหุน้ของบริษัท 

ในลักษณะท่ีเพิ่มขึน้จนถึงหรือขำ้มผ่ำนจุดท่ีตอ้งท ำค  ำเสนอขำยหลักทรพัย์ (Tender 

Offer) ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ี ทจ.  12/2554 เรื่อง 
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หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลักทรัพย์ เพ่ือครอบง ำกิจกำร และ 

ในลกัษณะท่ีเป็นกำรฝ่ำฝืนขอ้จ ำกัดกำรถือหุน้ของตำ่งดำ้วตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคับของ

บริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวถือหุ้นของบริษัทไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 49 ของ

จ ำนวนหุ้นท่ีจ  ำหน่ำยได้ทั้งหมด และบริษัทขอสงวนสิทธิกำรพิจำรณำไม่จัดสรร

ใบส ำคญัแสดงสทิธิใหผู้จ้องซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิรำยใดหำกกำรจัดสรรดงักล่ำวท ำให้

หรืออำจเป็นผลให้เป็นกำรกระท ำกำรขัดต่อกฎหมำยใด หรือ ระเบียบข้อบังคับท่ี

เก่ียวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัยภ์ำยใตก้ฎหมำยไทย 

3.2.2 วธีิการจองซือ้  

1) การยืน่เอกสารจองซือ้ 

ผูจ้องซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีช  ำระเงินค่ำจองซือ้เรียบรอ้ยแลว้ ตอ้งน ำหลักฐำนกำรช ำระเงิน 

และเอกสำรจองซื ้อย่ืน ณ ส ำนักงำนใหญ่ของตัวแทนกำรรับจองซื ้อ ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ี  

บรษัิทหลกัทรพัย ์หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั  

2) การจองซือ้ผ่านระบบ E-RO 

ผู้จองซื ้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ ท่ีช  ำระเงินค่ำจองซือ้เรียบร้อยแล้ว สำมำรถจองซือ้ผ่ำนระบบ 

Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเวป็ไซต ์ www.yuanta.co.th   

2.1. ผู้จองซื ้อใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถตรวจสิทธิผ่ำนระบบ E-RO บนเว็บไซต์ 
www.yuanta.co.th (ในกรณีท่ีไมไ่ดร้บัหนงัสือรบัรองสทิธิ) 

2.1.1. ลกูคำ้บุคคลทั่วไป กรอกหมำยเลขบัตรประจ ำตวัประชำชน เลขรหัส
หลงับตัรประชำชน ช่ือ นำมสกลุ วนัเดือนปีเกิด และเลขทะเบียนผูถื้อหุน้เลขใดเลขหนึ่ง
ท่ีไดร้บัสทิธิ ์เพ่ือกำรตรวจสอบและยืนยนัตวัตนเพ่ือเขำ้ใชง้ำนระบบ 

2.1.2.  ลูกค้ำ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย)  จ ำกัด กรอก 
username และ password เพ่ือเขำ้ใชง้ำนระบบ   
2.2. หนำ้จอจะแสดงเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ จ  ำนวนหุน้เดิม และจ ำนวนใบส ำคญัแสดง
สทิธท่ีิสำมำรถจองซือ้ไดต้ำมสทิธ ิเพ่ือตรวจสอบและเพ่ือคลกิท ำรำยกำรจองซือ้ 
2.3. กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นบนระบบ E-RO โดยผูจ้องซือ้สำมำรถช ำระเงินไดต้ำมวิธี
ตำ่ง ๆ ในขอ้ 3.2.3 
2.4. ตรวจสอบขอ้มลูและยืนยนักำรท ำรำยกำร พรอ้มทัง้บนัทึก และ/หรือพมิพห์ลกัฐำน
กำรจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไวเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ตอ่ไป  



บริษัท ดีโอดี  ไบโอเทค จ ากัด(มหาชน) 
              เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ต าบลท่าจนี อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

          111 Moo 2 TambonThachin, Amphurmuangsamutsakhon, Samutsakhon 74000 
 

 

3) การจองซือ้ทีผ่่านโทรศัพทบั์นทกึเทป 

ส ำหรบัลกูคำ้บริษัทหลกัทรพัย ์ หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกัด ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซือ้ผ่ำน IC 

ทำงโทรศพัทบ์นัทึกเทปเพ่ือให ้ IC ท ำกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบ E-RO แทนลกูคำ้ตำมขัน้ตอนและ

วิธีกำรท่ีก ำหนด โดยผู้จองซื ้อจะต้องเป็นผู้ท่ีมีบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ 

หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั และผูจ้องซือ้จะตอ้งใหค้  ำยืนยันทำงวำจำในระบบของกำรจองซือ้

ท่ีผ่ำนโทรศัพท์เก่ียวกับท่ีอยู่ของผูจ้องซือ้และกำรศึกษำและยอมรับค ำเตือนต่ำง  ๆ เก่ียวกับ 

กำรจองซือ้ตำมท่ีปรำกฏในระบบกำรจองซือ้ผ่ำนเว็บไซต ์www.yuanta.co.th ทั้งนี ้IC เม่ือรับ

ค ำยืนยันพรอ้มรำยละเอียดกำรจองซือ้ ผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทึกเทป ตอ้งบนัทึกค ำสั่งกำรจองซือ้

ผ่ำนระบบท่ี บริษัทหลักทรัพย์ หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกัด จัดเตรียมไวโ้ดยระบบจะแสดง

ขอ้มูลกำรจองซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป ช่ือเจ้ำหน้ำท่ีผูดู้แลบัญชี วันและเวลำบันทึก  

กำรจองซือ้ผำ่นระบบ   

3.2.3 วธีิการช าระเงนิ 

1) กรณีช าระเงนิด้วยเงนิโอนเข้าบัญช ี(จ่ายช าระเตม็จ านวน) 

 ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมีควำมประสงคจ์ะช ำระเงินค่ำจองซือ้ดว้ยเงินโอน โปรดช ำระเงิน

เขำ้บญัชี “บรษัิทหลกัทรพัย ์หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือจองซือ้หุน้”  

ธนำคำรสำขำ : ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)   

ประเภทบญัชี : บญัชีกระแสรำยวนั 

เลขท่ีบญัชี : 059-3-05972-0 

หมายเหต:ุชื่อผูจ้องซือ้และผูช้ าระเงนิตอ้งเป็นบคุคลเดยีวกนั 

 ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซื ้อ จะต้องแนบหลักฐำนกำรโอนเงิน  Bill Payment

ดงักลำ่ว (ฉบบัจรงิ) มำพรอ้มกบัใบจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

 ระบุเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (ดจูำกใบรบัรองสิทธิกำรจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซือ้หุน้สำมญั) ช่ือ นำมสกลุ และหมำยเลขโทรศพัทข์องผูจ้องซือ้ท่ีสำมำรถตดิต่อได ้

ไวใ้นดำ้นหลงัของหลกัฐำนกำรช ำระเงิน 

ก ำหนดเวลำรับจองซื ้อด้วยเงินโอน : รับจองซื ้อระหว่ำงวันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2564 ถึง  

19 พฤศจิกำยน 2564 (เฉพำะวนัท ำกำรของตลำดหลกัทรพัย)์ ตัง้แตเ่วลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. 
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2) กรณีช าระเงนิด้วยเชค็ หรือแคชเชยีรเ์ชค็ หรือดราฟท ์(จ่ายช าระเตม็จ านวน) 

 ส ำหรับผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะช ำระเงินค่ำจองซือ้เป็นเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค หรือ 

ดรำฟท ์กรุณำติดต่อตวัแทนรบัจองซือ้ท่ีสถำนท่ีรบัจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิและ

ช ำระค่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดรำฟท ์ใหขี้ดคร่อม

เฉพำะสั่งจ่ำยในนำม “บรษัิทหลกัทรพัย ์หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือจองซือ้

หุน้” โดยจะตอ้งลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ี 17 พฤศจิกำยน 2564 และจะตอ้งน ำฝำกเช็ค 

ดร๊ำฟท ์หรือแคชเชียรเ์ช็คค่ำจองซือ้หุน้ผ่ำนเคำนเ์ตอรธ์นำคำรไทยพำณิชย ์ตำม

แบบฟอ ร์ม  Bill Payment ภำย ใน เ ว ล ำ  Clearing ขอ ง ธน ำคำ ร ใน วัน ท่ี 

17 พฤศจิกำยน 2564 และตอ้งสำมำรถเรียกเก็บเงินไดจ้ำกส ำนักหักบญัชีภำยใน

เขตกรุงเทพมหำนครไดภ้ำยในวนัท ำกำรถดัไปเทำ่นัน้  

 ระบุเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (ดจูำกใบรบัรองสิทธิกำรจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซือ้หุน้สำมญั) ช่ือ นำมสกลุ และหมำยเลขโทรศพัทข์องผูจ้องซือ้ท่ีสำมำรถตดิต่อได้ 

ไวใ้นดำ้นหลงัเช็ค หรือดรำฟท ์หรือแคชเชียรเ์ช็ค 

ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ท่ีจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะเป็นผูร้บัภำระค่ำใชจ้่ำยและค่ำธรรมเนียม

ธนำคำร (ถำ้มี) ตำ่งหำกจำกจ ำนวนเงินคำ่จองซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ข้อมูลส าคัญอื่น ๆ 

 ผูถื้อหุน้ท่ีมิไดใ้ชส้ิทธิจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือมิไดช้  ำระเงินค่ำจองซือ้

ตำมวนัและเวลำท่ีก ำหนดหรือเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค หรือดรำฟท ์ท่ีสั่งจ่ำยไม่

สำมำรถเรียกเก็บเงินไดต้ำมวนัท่ีสั่งจ่ำย บริษัทจะถือว่ำผูถื้อหุน้รำยนั้นสละ

สทิธิในกำรจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้

 ในกรณีช ำระค่ำจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิดว้ยเช็ค กำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ 

จะสมบรูณก์็ตอ่เม่ือธนำคำรผูจ้่ำยท ำกำรขึน้เงินตำมเช็คเรียบรอ้ยแลว้ และไม่

วำ่กรณีใด ๆ กำรจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิจะสมบรูณก์็ตอ่เม่ือบรษัิทสำมำรถ

เรียกเก็บเงินคำ่จองซือ้ไดแ้ลว้เท่ำนัน้ 

 บริษัทโดยตวัแทนรบัจองซือ้งดรบัช ำระเงินค่ำจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็น

เงินสด 
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 บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะอนุญำตให้ท ำกำรจองซือ้ และช ำระเงินค่ำจองซือ้

ใบส ำคญัแสดงสทิธิดว้ยวธีิกำรอ่ืนไดต้ำมควำมเหมะสม 

3) การช าระโดยเงนิสดหรือโอนเงนิผ่านระบบ Bill Payment  
ของธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) โดยใชแ้บบฟอรม์ใบช ำระเงินผ่ำนระบบ Bill Payment 

โดยกรอกขอ้มลูให้ครบถ้วน พรอ้มระบุรหัสลูกคำ้ (Ref.1) เป็นเลขบตัรประชำชน 13 หลกัหรือ

เลขท่ีหนงัสือเดนิทำงของผูจ้องซือ้ และรหสัอำ้งอิง (Ref.2) เป็นเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 10 หลกั  และ

ช ำระค่ำจองซือ้ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญท่ีเคำน์เตอรธ์นำคำรไทยพำณิชย์ จ  ำกัด 

(มหำชน) ไดท้กุสำขำ  

 

 

4) การโอนเงนิผ่านระบบการโอนเงนิอัตโนมัต ิ(Automatic Transfer System หรือ ATS  
ส ำหรบัผูจ้องซือ้ท่ีไดเ้ปิดบญัชีเพ่ือซือ้ขำยหลกัทรพัยก์บับริษัท หลกัทรพัย ์หยวนตำ้ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด ท่ีไดด้  ำเนินกำรแจง้ควำมประสงคใ์ห้โอนเงินเพ่ือช ำระค่ำภำระผกูพนัโดยอัตโนมตัิ และ

ระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัดิงักลำ่วมีผลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัจองซือ้ (โดยสำมำรถแจง้ควำมประสงค์

ผำ่นเจำ้หนำ้ท่ีท่ีผูด้แูลบญัชี (“IC”) หรือแจง้ผำ่นระบบ E-RO โดยผูจ้องซือ้)  

5) การช าระค่าจองซือ้ โดยหักจากเงนิทีฝ่ากอยู่ในบัญชเีปิดเพือ่ซือ้ขายหลักทรัพยกั์บบริษัท 
หลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด   

สำมำรถแจง้ควำมประสงคผ์ำ่น IC หรือแจง้ผำ่นระบบ E-RO โดยผูจ้องซือ้   

6) การช าระเงนิด้วยการ Scan QR Code  

ผูจ้องซือ้สำมำรถช ำระเงินผ่ำนแอปพลิเคชัน Mobile Banking ของแต่ละธนำคำร โดยหลงัจำก 
ผู้จองซื ้อกรอกข้อมูลกำรจองซื ้อเรียบรอ้ยแล้ว ระบบจะแสดงหน้ำสรุปข้อมูลกำรจองซือ้ให้
ตรวจสอบพรอ้มทัง้แสดง  QR Code เพ่ือใหผุ้จ้องซือ้ช  ำระเงิน หลงัจำกช ำระเงินเสร็จสิน้กรุณำ
คลกิ”ยืนยนั” เพ่ือเสรจ็สิน้ขบวนกำร  

3.2 สถานทีต่ดิต่อในการจองซือ้ 

บรษัิท หลกัทรพัย ์หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“ตัวแทนรับจองซือ้”) 

เลขท่ี 127 อำคำรเกษร ทำวเวอร ์ชัน้ 14-16 ถนนรำชด ำร ิลมุพนีิ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 

ฝ่ำยปฏิบตักิำรหลกัทรพัย ์(ชัน้ 15) 

ตดิตอ่ : คณุธนภร สกุิจจำคำมนิ / คณุวรำรตัน ์อนแุสวง / คณุทรรศนีย ์จนัทรแ์ดง / คณุจงจิตร นำมค ำ 
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โทรศพัท ์: 0 2009 8261/ 0 2009 8263/ 0 2009 8251/ 0 2009 8255 

โดยสำมำรถน ำส่งไดใ้นระหว่ำงวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2564 ถึง 19 พฤศจิกำยน 2564 (รวม 5 วนัท ำกำร)  
ในระหวำ่งเวลำ 09.00 น. ถึง 16.00 น. 

** บริษทัโดยตวัแทนรบัจองซือ้ไมร่บัการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธิทางไปรษณียแ์ละโทรสารทกุกรณี ** 

3.3 เงือ่นไขการจองซือ้อื่นๆ 

1) ในกรณีช ำระค่ำจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค หรือดรำฟท ์กำรช ำระเงิน

ค่ำจองซือ้จะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือธนำคำรผูจ้่ำยท ำกำรขึน้เงินตำมเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค เรียบรอ้ยแลว้ 

และกำรจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสมบรูณต์อ่เม่ือบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัจองซือ้ สำมำรถ

เรียกเก็บเงินคำ่จองซือ้ไดแ้ลว้เท่ำนัน้ 

2) ผูถื้อหุ้นท่ีไดท้  ำกำรจองซือ้และช ำระเงินค่ำจองซือ้ใบส ำคัญแสดงสิทธิแลว้ จะไม่มีสิทธิยกเลิก 

กำรจองซือ้ 

3) หำกผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซือ้ไม่สำมำรถช ำระเงินค่ำจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือมิไดป้ฏิบตัิตำม

วิธีกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ไดต้ำมเง่ือนไขและวิธีกำรท่ีก ำหนดเพ่ือใหส้ำมำรถเรียกเก็บเงินคำ่จอง

ซือ้ไดต้ำมเง่ือนไข หรือบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัจองซือ้ ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ได ้

(ไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำมด้วยเหตุผลท่ีมิใช่ควำมผิดของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซื ้อ )  

ไมว่ำ่ทัง้หมดหรือบำงส่วน ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ตำมท่ีก ำหนด หรือจองซือ้ดว้ยวธีิกำรอ่ืนท่ี

มิไดก้  ำหนดไวใ้นหนังสือแจง้กำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษัทฉบบันี ้หรือน ำส่งเอกสำร

ประกอบกำรจองซือ้ไมค่รบถว้น บรษัิท และ/หรือ ตวัแทนรบัจองซือ้ จะถือวำ่ผูถื้อหุน้เดมิสละสิทธิ

ในกำรจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว และบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัจองซือ้ ขอสงวนสิทธิ

ในกำรไมจ่ดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมรำยดงักล่ำว 

4) ในกรณีท่ีผู้จองซื ้อกรอกข้อมูลในเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน  

บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัจองซือ้ ขอสงวนสิทธิในกำรใชข้อ้มลูในเอกสำรประกอบกำรจองซือ้

ตำมท่ี เห็นสมควรในกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ  อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีดังกล่ำว  

บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัจองซือ้ มีสิทธิท่ีจะถือว่ำผูถื้อหุน้เดิมสละสิทธิในกำรจองซือ้ใบส ำคญั

แสดงสิทธิ และบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัจองซือ้ ขอสงวนสิทธิในกำรไม่จัดสรรใบส ำคญัแสดง

สทิธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิรำยดงักลำ่ว ผูถื้อหุน้ท่ีมไิดใ้ชส้ทิธิจองซือ้ หรือมไิดใ้ชส้ิทธิภำยในระยะเวลำ

ท่ีก ำหนด บรษัิทจะถือวำ่ท่ำนสละสทิธิกำรจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิครัง้นี ้
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5) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมไดร้ับใบรองรับกำรจองซือ้ใบส ำคัญแสดงสิทธิมำกกว่ำ 1 เลขทะเบียน 

ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้เดิมจะตอ้งเตรียมเอกสำรประกอบกำรจองซือ้  1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้

เท่ำนัน้ หำกผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้ดว้ยเลขทะเบียนผูถื้อหุน้หมำยเลขเดียว โดยรวมสิทธิท่ีจะไดร้ับ

กำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิของทกุหมำยเลขทะเบียนผูถื้อหุน้เขำ้ดว้ยกันเป็นรำยกำรเดียวกนั

หรือระบุขอ้มลูดงักล่ำวในเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ชดุเดียวกัน ผูจ้องซือ้อำจไดร้บักำรจัดสรร

ใบส ำคญัแสดงสทิธิไม่ครบตำมสทิธิทัง้หมดท่ีมีตำมเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ทุกหมำยเลขรวมกัน และ

บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัจองซือ้ ขอสงวนสิทธิในกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซือ้

ตำมท่ีเห็นสมควร หรือไมจ่ดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รำยดงักลำ่ว 

6) บริษัทและบริษัทหลักทรัพย์หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกัด ขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลง

รำยละเอียดวิธีกำรจองซื ้อ กำรช ำระเงินค่ำจองซื ้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ และเง่ือนไขอ่ืนๆ  

ในกำรจองซือ้ ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีท่ีเกิดปัญหำอุปสรรคหรือขอ้จ ำกัดในกำรด ำเนินงำน 

ทัง้นี ้เพ่ือใหเ้กิดประโยชนต์อ่กำรจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิของบรษัิท 

4. เอกสารทีใ่ช้ประกอบในการจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบอ ำนำจจะตอ้งน ำเอกสำรท่ีใชใ้นกำรจองซือ้ดงัตอ่ไปนี ้พรอ้มช ำระเงินเตม็จ ำนวนท่ีจองซือ้ ทัง้ใน

สว่นท่ีจองซือ้ตำมสทิธิท่ีไดร้บั และในสว่นท่ีประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่ำสทิธิท่ีไดร้บัจัดสรร ไปตดิตอ่ตวัแทนรบัจองซือ้

ตำมท่ีอยู่ในขอ้ 3.3 

4.1 ใบจองซื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน (ส่ิงที่ส่งมาด้วย
ล าดับที ่1) 

 ผูถื้อหุน้ตอ้งระบุจ  ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรำยตอ้งกำรจองซือ้ตำมสิทธิตำมจ ำนวนท่ีได้

แสดงไวใ้นใบรบัรองสิทธิกำรจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งกำรจองซือ้

เกินกวำ่สทิธิ พรอ้มทัง้ลงลำยมือช่ือ หำกผูจ้องซือ้เป็นนิตบิคุคลจะตอ้งลงนำมโดยผูมี้อ  ำนำจลงนำมของนิติ

บคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตรำบรษัิท (ถำ้มี) 

 ทัง้นี ้ก  ำหนดใหผู้จ้องซือ้ย่ืนใบจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธ ิ1 ใบ ตอ่ใบรบัรองสทิธิกำรจองซือ้ใบส ำคญัแสดง

สทิธ ิ1 ฉบบัเท่ำนัน้ 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งกำรจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิเกินกว่ำสิทธิ จะตอ้งแสดงควำมจ ำนงในกำรจองซือ้

ใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมสิทธิใหค้รบจ ำนวนก่อน จึงจะมีสทิธิจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิเกินกว่ำสทิธิท่ีไดร้บั

จดัสรร 

4.2 ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิ (ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่2) 



บริษัท ดีโอดี  ไบโอเทค จ ากัด(มหาชน) 
              เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ต าบลท่าจนี อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

          111 Moo 2 TambonThachin, Amphurmuangsamutsakhon, Samutsakhon 74000 
 

 

ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐำนะ 

นำยทะเบียนของบริษัทและไดจ้ดัสง่ไปทำงไปรษณียล์งทะเบียนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือฉบบันีซ้ึ่งจะ

ระบุจ  ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรำยมีสิทธิได้รับกำรจัดสรรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นให ้

ผูถื้อหุน้ทรำบ 

4.3 หลักฐานการช าระเงนิ 

หลกัฐำนกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้เตม็จ ำนวนท่ีจองซือ้ ทัง้ในส่วนท่ีจองซือ้ตำมสิทธิรวมกับส่วนท่ีประสงคจ์ะ

จองซือ้เกินกว่ำสิทธิ โดยแนบเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง ตำมวิธีกำรช ำระค่ำจองซือ้ท่ีผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เลือกช ำระ 

โดยพจิำรณำรำยละเอียดและด ำเนินกำรตำมท่ีระบใุนขอ้ 3.2.2  

 

 

4.4 เอกสารเพิม่เตมิกรณีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ 

ส ำเนำสมดุบญัชีเงินฝำกธนำคำรหนำ้แรก ประเภทบญัชีออมทรพัยห์รือส  ำเนำ Statement ส ำหรบับัญชี

กระแสรำยวนัหรือบญัชีออมทรพัยท่ี์แสดงเลขท่ีบญัชีธนำคำรทัง้ 10 หลกั เท่ำนัน้ พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

โดยบญัชีดงักล่ำวตอ้งเป็นบญัชีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะให้บริษัทช ำระคืนเงินค่ำจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิ

ส่วนท่ีไม่ไดร้บักำรจัดสรรหรือไดร้บักำรจัดสรรไม่ครบตำมจ ำนวนท่ีจองซือ้เกินสิทธิ ผ่ำนระบบกำรโอนเงิน

เขำ้บญัชีธนำคำรของผูจ้องซือ้ตำมปรำกฏในวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ หรือตำมท่ีระบุในใบ

จองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (รำยละเอียดเพิ่มเติมตำมขอ้ 5. กำรคืนเงินค่ำจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ถำ้

มี)) 

4.5 เอกสารเพิม่เตมิกรณีทีม่อบหมายให้ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทน 

 หนังสือมอบอ ำนำจใหก้ระท ำกำรแทนพรอ้มติดอำกรแสตมป์  30 บำท พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชนท่ียังไม่

หมดอำยขุองผูจ้องซือ้และผูร้บัมอบอ ำนำจ ซึ่งลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง (สิง่ท่ีสง่มำดว้ย 7) 

4.6 เอกสารเพิม่เติมประกอบการจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิ เฉพาะผู้ทีป่ระสงคจ์ะน าหลักทรัพยฝ์าก
เข้าบัญชบีริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์(Issuer Account) เท่าน้ัน 

ส ำหรบัผูท่ี้ประสงคจ์ะฝำกใบส ำคญัแสดงสทิธิไวใ้นบญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์ (Issuer Account) สมำชิก

เลขท่ี 600 ในนำมผูจ้องซือ้ โปรดกรอกรำยละเอียดใน “เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรจองหลกัทรพัยเ์ฉพำะ 

ผูท่ี้ประสงคน์ ำหลกัทรพัยฝ์ำกเขำ้บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account) เท่ำนัน้” (สิ่งท่ีส่งมำดว้ย

ล ำดบัท่ี 3) เพ่ือน ำสง่ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์
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4.7 เอกสารประกอบการแสดงตน 

บคุคลธรรมดำสญัชำตไิทย 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนท่ียงัไมห่มดอำย ุพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง หรือในกรณีท่ีไมมี่ส  ำเนำ

บตัรประจ ำตวัประชำชน ใหแ้นบส ำเนำทะเบียนบำ้นท่ีมีเลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั หรือส ำเนำเอกสำร

ทำงรำชกำรอ่ืนท่ีมีเลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง กรณีผูจ้องซือ้เป็น

ผูเ้ยำว ์(อำยุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) จะตอ้งแนบค ำยินยอมของผูป้กครอง (บิดำ และ/หรือ มำรดำ) ส  ำเนำ

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูป้กครอง (บิดำ และ/หรือมำรดำ และ/หรือ ผูแ้ทนโดยชอบธรรม) และส ำเนำ

ทะเบียนบำ้น ท่ีผูเ้ยำวอ์ำศยัอยู่ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง โดยลำยมือช่ือนัน้ตอ้งตรงกับลำยมือช่ือ

ในใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนช่ือ-นำมสกุล ซึ่งท ำใหช่ื้อ-นำมสกุลไม่ตรงกับช่ือผูถื้อหุน้ท่ีปรำกฏในสมดุทะเบียน  

ผูถื้อหุน้ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 29 ตลุำคม 2564 หรือในใบรบัรองสทิธิกำรจองซือ้ใบส ำคญั

แสดงสิทธิ ใหแ้นบส ำเนำเอกสำรท่ีออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบแจง้เปล่ียน  

ช่ือ-นำมสกลุ เป็นตน้ พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

บคุคลธรรมดำท่ีไมมี่สญัชำตไิทย 

ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง ท่ียังไม่หมดอำยุ พรอ้มลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง โดย

ลำยมือช่ือนัน้ตอ้งตรงกบัลำยมือช่ือในใบจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

นิตบิคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

ส ำเนำหนังสือรบัรองท่ีออกโดยกระทรวงพำณิชยท่ี์ออกไม่เกิน 1 ปี นับจำกวนัย่ืนใบจองซือ้ใบส ำคญัแสดง

สทิธแิละเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง โดยผูมี้อ  ำนำจลงนำมของนิตบิคุคล

นัน้ และประทับตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถำ้มี) พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบต่ำง

ดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดนิทำง ท่ียงัไมห่มดอำย ุ(แลว้แตก่รณี) ของผูมี้อ  ำนำจลงนำมของนิตบิคุคลดงักล่ำว 

พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยลำยมือช่ือนัน้ตอ้งตรงกบัลำยมือช่ือในใบจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

นิตบิคุคลท่ีจดทะเบียนในตำ่งประเทศ  

ส ำเนำหนังสือส ำคญักำรจัดตัง้บริษัท หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรบัรองของบริษัทท่ีออกโดย 

เจำ้หนำ้ท่ีของนิติบุคคลหรือหน่วยงำนของประเทศท่ีนิติบุคคลมีภูมิล  ำเนำซึ่งรบัรองถึงช่ือนิติบุคคล ช่ือผูมี้

อ  ำนำจลงนำม ท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ และอ ำนำจหรือเง่ือนไขในกำรลงลำยมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ท่ีออกใหไ้ม่

เกิน 1 ปี นับจำกวนัย่ืนใบจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิและเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ พรอ้มลงนำมรบัรอง
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ส ำเนำถูกตอ้ง โดยผูมี้อ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถำ้มี) พรอ้ม

แนบส ำเนำใบตำ่งดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดนิทำงท่ียงัไมห่มดอำย ุ (แลว้แตก่รณี) ของผูมี้อ  ำนำจลงนำมของ

นิตบิคุคลดงักล่ำว พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง โดยลำยมือช่ือนัน้ตอ้งตรงกับลำยมือช่ือในใบจองซือ้

ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ทัง้นี ้ส  ำเนำเอกสำรประกอบท่ีลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งแลว้ตอ้งไดร้บักำรรบัรองลำยมือช่ือของผูจ้ดัท ำ

หรือผูใ้หค้  ำรบัรองควำมถูกตอ้งของเอกสำรโดยเจำ้หนำ้ท่ี  Notary Public พรอ้มตรำประทับของเจำ้หนำ้ท่ี 

Notary Public และรบัรองโดยเจำ้หนำ้ท่ีสถำนทูตไทย หรือสถำนกงสลุไทยในประเทศท่ีเอกสำรดงักล่ำวได้

จดัท ำ หรือรบัรองควำมถกูตอ้ง และมีอำยไุมเ่กิน 1 ปี ในวนัจองซือ้  

ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษัทจะตอ้งกรอกรำยละเอียดในแบบประเมินควำม

เหมำะสมในกำรลงทุน (Suitability Test) เอกสำรประกอบกำรแสดงตน แบบแจง้สถำนะควำมเป็นบุคคล

อเมรกินั/ไมเ่ป็นบคุคลอเมรกินั  

หำกผู้จอง ซื ้อ ใบส ำคัญแสดงสิทธิ เ ป็นผู้ ท่ี มีบัญ ชี ซื ้อขำยหลักทรัพย์กับบริ ษั ทหลักทรัพย์ อ่ื น  

และไดผ้ำ่นขัน้ตอนกำรรูจ้กัลกูคำ้และตรวจสอบเพ่ือทรำบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคำ้ (Know Your Customer 

& Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดด้  ำเนินกำรจัดท ำแบบประเมินควำมเหมำะสมในกำร

ลงทนุ (Suitability Test) กบับรษัิทหลกัทรพัยน์ัน้แลว้ ภำยในระยะเวลำไมเ่กิน 2 ปี ผูจ้องซือ้ใบส ำคญัแสดง

สิทธิดงักล่ำวไม่จ  ำเป็นตอ้งกรอกแบบประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทนุ (Suitability Test) และเอกสำร

ประกอบกำรแสดงตนประกอบกำรจองซือ้ ทัง้นี ้หำกไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีกล่ำวขำ้งตน้ ผูจ้องซือ้ใบส ำคญั

แสดงสิทธิจะตอ้งแนบแบบประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน (Suitability Test) เอกสำรประกอบกำร

แสดงตนท่ีกรอกรำยละเอียดถกูตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พรอ้มลงลำยมือช่ือผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ตวัแทนรบัจอง

ซือ้ เพ่ือเป็นเอกสำรประกอบใบจองซือ้ 

ทัง้นี ้หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐำนประกอบกำรใชส้ิทธิตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ บริษัท และ/หรือ 

ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) ขอสงวนสทิธิท่ีจะถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไมป่ระสงคจ์ะใช้

สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ๆ อย่ำงไรก็ตำม บรษัิท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

(ถำ้มี) สำมำรถใชด้ลุพินิจในกำรพิจำรณำให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดต้ำม

ควำมเหมำะสม 

5. การคืนเงนิค่าจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี)  

ในกรณีท่ีต้องมีกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ  หรือกำรคืนเช็คค่ำจองซื ้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ   

บรษัิทโดยตวัแทนรบัจองซือ้จะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้
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5.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อใบส าคัญแสดงสิทธิเกินกว่าสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรเน่ืองจากมี
ใบส าคัญแสดงสิทธิเหลือไม่เพยีงพอเม่ือเทียบกับจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทีผู้่ถือหุ้นจองซื้อเกิน
กว่าสิทธิ  

บรษัิทโดยตวัแทนรบัจองซือ้จะด ำเนินกำรคืนเงินคำ่จองซือ้ โดยช ำระเป็นเงินโอนเขำ้บญัชีธนำคำรของผูจ้อง

ซือ้ภำยใน 7 วันท ำกำรนับจำกวันปิดกำรจองซือ้ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีไม่มีบัญชีของธนำคำร

ดงักลำ่ว บรษัิทโดยตวัแทนรบัจองซือ้จะด ำเนินกำรจ่ำยเป็นเช็คขีดครอ่มเฉพำะสั่งจ่ำยผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้ตำม

ช่ือท่ีปรำกฏในสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้วนัท่ี 29 ตลุำคม 2564 และส่งทำงไปรษณีย์

ลงทะเบียนตำมท่ีอยู่ท่ีปรำกฏในสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้วนัท่ี 29 ตลุำคม 2564 ภำยใน 

10 วนัท ำกำรนบัจำกวนัปิดกำรจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมวธีิกำรดงัตอ่ไปนี ้ 

1) โอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรของผูจ้องซือ้ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัปิดกำรจองซือ้ส  ำหรบัผูจ้องซือ้

ท่ีไดแ้จง้ควำมประสงคต์อ้งกำรรับเงินค่ำจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิคืนดว้ยวิธีกำรโอนเงินเขำ้

บญัชี ตวัแทนรบัจองซือ้จะคืนเงินดว้ยกำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรของผูจ้องซือ้ตำมปรำกฏใน 

วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ท่ีไดแ้จง้ไวก้ับ TSD หรือบญัชีธนำคำรท่ีผูถื้อหุน้ไดแ้จง้ไว้

ในระบบ E-RO ประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรำยวันท่ีเปิดไวก้ับธนำคำร ซึ่งมีรำยช่ือ

ดงัตอ่ไปนี ้

1. ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  

2. ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน)  

3. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน)  

4. ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)  

5. ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกดั (มหำชน)  

6. ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน)  

7. ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  

8. ธนำคำรเกียรตนิำคนิภทัร จ  ำกดั (มหำชน) 

9. ธนำคำร ทิสโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 

10. ธนำคำรยโูอบี จ  ำกดั (มหำชน)  

ทัง้นี ้ช่ือบญัชีธนำคำรตอ้งเป็นช่ือเดียวกับช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่ำสิทธิตำมท่ีระบุไวใ้นใบ

จองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยแนบส ำเนำสมดุบญัชีออมทรพัยห์นำ้แรกหรือส ำเนำ Statement 

บญัชีกระแสรำยวนั หรือบญัชีออมทรพัย ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ท่ีระบช่ืุอบญัชี และเลขท่ีบญัชีครบทัง้ 

10 หลกั พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  



บริษัท ดีโอดี  ไบโอเทค จ ากัด(มหาชน) 
              เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ต าบลท่าจนี อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

          111 Moo 2 TambonThachin, Amphurmuangsamutsakhon, Samutsakhon 74000 
 

 

กรณีผูถื้อหุน้ท่ีมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยก์บัตวัแทนรบัจองคือ บรษัิทหลกัทรพัย ์หยวนตำ้ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด จะท ำกำรโอนเงินค่ำจองซือ้คืนเขำ้บญัชีธนำคำรของผูจ้องซือ้ผ่ำนระบบกำรโอนเงิน

อัตโนมัติ Automatic Transfer System หรือ ATS หรือฝำกเป็นหลักประกันในบัญชีซื ้อขำย

หลกัทรพัยข์องผูถื้อหุน้ท่ีมีอยู่กบั บรษัิทหลกัทรพัย ์หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั ภำยใน 5 วนัท ำ

กำรนบัจำกวนัปิดจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

2) กรณีไมไ่ดร้บัส  ำเนำสมดุบญัชีออมทรพัยห์นำ้แรก หรือส ำเนำ Statement บญัชีกระแสรำยวนั หรือ

บญัชีออมทรพัย ์ ท่ีระบช่ืุอบญัชี และเลขท่ีบญัชีครบทัง้ 10 หลกั อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือไมไ่ดแ้จง้

ควำมประสงคต์อ้งกำรรบัเงินค่ำจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิคืนดว้ยวิธีโอนเงินเขำ้บญัชี บรษัิทโดย

ตวัแทนรบัจองซือ้จะคืนเงินคำ่จองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ีไม่ไดร้บักำรจัดสรร โดยจัดท ำ

เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะในนำมผู้จองซื ้อ ใบส ำคัญแสดงสิทธิ  และส่งทำงไปรษณีย์

ลงทะเบียนตำมท่ีอยู่ท่ีปรำกฏในสมุดทะเบียน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้วนัท่ี 29 ตลุำคม 

2564 ภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัจำกวนัปิดกำรจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

กรณีท่ีไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ให้แก่ผูจ้องซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิไดภ้ำยในเวลำดงักล่ำว  บริษัทโดย

ตวัแทนรบัจองซือ้จะช ำระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิในอัตรำรอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี โดยค ำนวณ

จำกจ ำนวนเงินค่ำจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ไดร้บักำรจัดสรร นับจำกวนัพน้ก ำหนดระยะเวลำ 10 วนั

ท ำกำรดงักล่ำวจนถึงวนัท่ีไดมี้กำรช ำระคืนตำมวิธีดงักล่ำวขำ้งตน้ อย่ำงไรก็ดี หำกไดมี้กำรช ำระคืนเงินคำ่

จองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ไดร้ับจัดสรร โดยกำรส่งเช็คคืน หรือ โอนเงินเขำ้บญัชีผูจ้องซือ้ใบส ำคัญ

แสดงสทิธิตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้วนัท่ี 29 ตลุำคม 2564 

โดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือว่ำผูจ้องซือ้ใบส ำคัญแสดงสิทธิไดร้ับเงินค่ำจองซือ้แลว้โดยชอบ และผูจ้องซื ้อ

ใบส ำคญัแสดงสทิธิไมมี่สทิธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือคำ่เสียหำยใดๆ จำกบรษัิทหรือตวัแทนรบัจองซือ้อีก

ตอ่ไป  

5.2 กรณีทีผู้่ถือหุ้นจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ได้รับการจัดสรร เน่ืองจากปฏบัิตผิิดเงือ่นไขการจอง
ซื้อ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อใบส าคัญแสดงสิทธิตามเช็คค่าจองซื้อใบส าคัญ
แสดงสิทธ ิ

บรษัิทโดยตวัแทนรบัจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิจะคืนเช็คค่ำจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจอง

ซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ไดร้บักำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ อันเน่ืองมำจำกกำรปฏิบตัิผิดเง่ือนไขกำร

จองซือ้และ/หรือไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมเช็คค่ำจองซือ้ใบส ำคญัแสดง

สทิธ ิโดยผูจ้องซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักล่ำวตอ้งติดตอ่ขอรบัเช็คจำกตวัแทนรบัจองซือ้ ภำยใน 30 วนันบั

จำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
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6. วธีิการส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะด ำเนินกำรส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่บคุคลตำมรำยช่ือผูท่ี้ไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ

และบรษัิทจะด ำเนินกำรออกและสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมรำยละเอียด ดงันี ้

6.1 กรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีขายหลักทรัพยกั์บบริษัทหลักทรัพยห์รือ
ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์

ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย์ จะส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนท่ีไดร้บัจัดสรรใหแ้ก่ผูท่ี้ไดร้บักำรจัดสรร

ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ ตำมช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ภำยใน 15 วนัท ำกำร นับแต่

วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผูท่ี้ไดร้บักำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดร้ับ

กำรจัดสรรในครัง้นีใ้นตลำดหลกัทรพัยไ์ด ้จนกว่ำจะไดร้บัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งอำจไดร้บัภำยหลงัจำกท่ี

ใบส ำคญัแสดงสทิธิของบรษัิทเริม่ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์

6.2 กรณีทีผู้่ทีไ่ด้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิมีบัญชซีือ้ขายหลักทรัพยกั์บบริษัทหลักทรัพย ์

ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์จะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิฝำกไวก้ับ “บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

จ ำกดั เพ่ือผูฝ้ำก” และศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีบรษัิทนั้นฝำก

หลกัทรพัยอ์ยู่ ในขณะเดียวกนับรษัิทหลกัทรพัยน์ัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีผูไ้ดร้ับ

จัดสรรฝำกไว ้และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บักำรจัดสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร นับจำกวนัท่ี

ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิในตลำด

หลกัทรพัยไ์ดท้นัทีท่ีตลำดหลกัทรพัยอ์นมุตัใิหท้  ำกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิในตลำดหลกัทรพัย์ 

ทัง้นี ้ช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บักำรจดัสรรจะตอ้งตรงกับช่ือเจ้ำของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยท่ี์ผูท่ี้ไดร้บักำรจัดสรร

ประสงคท่ี์จะฝำกใบส ำคญัแสดงสทิธิไว ้มฉิะนัน้แลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิท่ีจะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัแสดง

สทิธิใหแ้ก่ผูท่ี้ไดร้บักำรจดัสรรตำม 6.1 แทน 

6.3 กรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยกั์บศูนยรั์บฝากหลักทรัพย์
สมาชกิเลขที ่600 

บริษัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิฝำกไวศ้นูยร์ับฝำกหลักทรัพย ์และศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอด

บญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมจ ำนวนท่ีไดร้บักำรจัดสรรไวใ้นบญัชีของบญัชีผูอ้อกหลกัทรพัยส์มำชิก

เลขท่ี 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ท่ีไดร้ับกำรจัดสรรภำยใน 7 วันท ำกำร นับจำกวันท่ีออก

ใบส ำคญัแสดงสทิธิ เม่ือผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิตอ้งกำรขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ ผูถื้อ

หุน้ดงักล่ำวจะตอ้งถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิออกจำกบญัชีเลขท่ี 600 ดงักล่ำว โดยตอ้งติดต่อผ่ำนบริษัท

หลกัทรพัยท์ั่วไป ซึ่งอำจจะมีคำ่ธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมท่ีศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และ/หรือ บริษัท
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