้ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้น
ใบจองซือ

เลขทีใ่ บจอง.................................................................
เท่านัน้
้ ใบสาค ัญแสดงสิทธิทจ
้ หุน
ใบจองซือ
ี่ ะซือ
้ สาม ัญของบริษ ัท ดีโอดี ไบโอเทค จาก ัด (มหาชน)(“บริษ ัท”) ครงที
ั้ ่ 1 (DOD-W1)
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให ้แก่ผ ู ้ถือหุ ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ ้นในอัตราส่วน 2.25 หุ ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวนไม่เกิน 182,222,222 หน่วย ราคาเสนอขายหุนละ
้
0.10 บาท
้
ว ันทีจ
่ องซือ

 24 มิถุนายน 2562

 25 มิถุนายน 2562

 26 มิถุนายน 2562

 27 มิถุนายน 2562

 28 มิถุนายน 2562

้ หุน
ข้อมูลผูจ
้ องซือ
้ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ ห้ครบถ้วน ช ัดเจน ต ัวบรรจง
่
ข ้าพเจ ้า นาย นาง นางสาว นิตบ
ิ ค
ุ คล อืน
่ ๆ (ระบุ)
ชือ
เลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้นเลขที่
.
้ หุ ้น บุคคลธรรมดา นิตบ
ประเภทผู ้จองซือ
ิ ค
ุ คล เลขบัตรประจาตัวประชาชน/เลขหนั งสือเดินทาง/เลขทีใ่ บต่างด ้าว/เลขทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล
.
สัญชาติ/สถานทีจ
่ ดทะเบียน ไทย/ประเทศไทย ต่างด ้าว/ประเทศ(ระบุ)
เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี
ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จา่ ย  ไม่หักภาษี  หักภาษี
ทีอ
่ ยู่ทส
ี่ ามารถติดต่อได ้ (ห ้ามใช ้ตู ้ ป.ณ.)/สถานทีต
่ งั ้
.
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ทต
ี่ ด
ิ ต่อได ้
.
ทีอ
่ ยู่ตามทะเบียนบ ้าน ตามที่อยู่ทต
ี่ ด
ิ ต่อได ้ อืน
่ ๆ (ระบุ)
.
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ทต
ี่ ด
ิ ต่อได ้
.
อาชีพ ข ้าราชการ/พนั กงานรั ฐวิสาหกิจ พนั กงานบริษัทเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ อืน
่ ๆ (ระบุ)
.
ื่ ประเทศ)
แหล่งทีม
่ าของรายได ้จากต่างประเทศ ไม่ม ี มี (ระบุชอ
.
้
แหล่งทีม
่ าของเงินทีใ่ ช ้ในการจองซือ
บุคคลธรรมดา: เงินออม ธุรกิจส่วนตัว เงินเดือน รายได ้จากการลงทุน มรดก อืน
่ ๆ (ระบุ)
.
(สามารถตอบได ้มากกว่า 1 ข ้อ)
นิตบ
ิ ค
ุ คล:
เงินจากการดาเนินธุรกิจ อืน
่ ๆ (ระบุ)
.
้ ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ
้ หุ ้นสามั ญครั ง้ ที่ 1 ของบริษัท ดังนี้
มีความประสงค์ขอจองซือ
ี่ ะซือ
้
้
้
สิทธิการจองซือ
จานวนหุ ้นทีจ
่ องซือ
ราคาเสนอขาย
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน
้
ประเภทการจองซือ
จานวนเงิน (ตัวอักษร)
(หน่วย)
(หน่วย)
(บาทต่อหน่วย)
(บาท)
้ น ้อยกว่าสิทธิ
 จองซือ
0.10
้ ตามสิทธิทัง้ จานวน
 จองซือ
0.10
้ เกินสิทธิ
 จองซือ
0.10
้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึง่ เท่านั น
หากข ้าพเจ ้าได ้รั บการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯดังกล่าวแล ้ว ข ้าพเจ ้าตกลงให ้ดาเนินการดังต่อไปนี้: (ผู ้จองซือ
้ )
ื้ ขายหลักทรั พย์:
ในกรณีทม
ี่ บ
ี ัญชีซอ



สมาชิกผู ้ฝากเลขที่
่ ผู ้จองซือ
้ ต ้องตรงกับชือ
่ บัญชีซอ
ื้ ขาย
(ชือ



่ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข ้าฝากไว ้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด
ให ้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนทีไ่ ด ้รั บการจัดสรรนั น
้ ไว ้ในชือ
้ หุ ้นจะต ้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราทีบ
โดยนาเข ้าบัญชีของบริษัทผู ้ออกหลักทรั พย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพือ
่ ข ้าพเจ ้า (การขอถอนใบหลักทรั พย์ในภายหลัง ผู ้จองซือ
่ ริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
กาหนด) และข ้าพเจ ้าได ้กรอกแบบฟอร์มตามข ้อกาหนด FATCA เรียบร ้อยแล ้ว

่ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ
ให ้ฝากใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนทีไ่ ด ้รั บการจัดสรรนั น
้ ไว ้ในชือ
่ ผู ้ฝาก” และดาเนินการให ้บริษัท
ื้ ขายหลักทรั พย์เลขที่
.นาใบสาคัญแสดงสิทธินัน
้ เข ้าฝากไว ้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข ้าบัญชีซอ
่ ผู ้จองซือ
้ แทน)
หลักทรั พย์ มิฉะนั น
้ จะดาเนินการออกใบสาคัญแสดงสิทธิในชือ
ื้ ขายหลักทรั พย์:
ในกรณีทไี่ ม่มบ
ี ัญชีซอ



่ ของข ้าพเจ ้า และจัดส่งใบหุ ้นดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให ้ข ้าพเจ ้าตามชือ
่ ทีอ
่ ผู ้ถือหุ ้น ณ วันที่ 10 พฤษภาคม
ให ้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนทีไ่ ด ้รั บการจัดสรรนั น
้ ไว ้ในชือ
่ ยู่ทป
ี่ รากฎในวันกาหนดรายชือ
้ ดกาหนดระยะเวลาการจองซือ
้
2562 โดยข ้าพเจ ้ายินดีมอบหมายให ้บริษัทดาเนินการใดๆ เพือ
่ ทาให ้การจัดทาใบสาคัญแสดงสิทธิและส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิมาให ้แก่ข ้าพเจ ้าภายใน 15 วันทาการนั บถัดจากวันสินสุ
้ ใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวโดย
พร ้อมกันนี้ ข ้าพเจ ้าขอส่งเงินค่าจองซือ
เงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊ าฟท์ เลขทีเ่ ช็ค
วันที่
ธนาคาร
สาขา
.
่ บั ญชี “บมจ.หลักทรั พย์ คันทรี่ กรุ๊ป เพือ
้ หุ ้น” นาฝากภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 26 มิถน
โดยขีดคร่อมเพือ
่ เข ้าบัญชีโดยเฉพาะ (AC Payee Only) สัง่ จ่าย ชือ
่ จองซือ
ุ ายน 2562 ผ่านระบบ Bill Payment
้ ตัง้ แต่ 100,000 บาทขึน
้ โปรดระบุ.................................................................................................
ในกรณีทจ
ี่ านวนเงินทีจ
่ ะใช ้ในการชาระค่าจองซือ
้ ไป หากผู ้ได ้รั บผลประโยชน์ทแ
ี่ ท ้จริง* ไม่ใช่ผ ู ้จองซือ
*ผูไ้ ด้ร ับผลประโยชน์ทแ
ี่ ท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเ้ ป็นเจ้าของทีแ
่ ท้จริงหรือมีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมของลู กค้า หรือ บุคคลทีล
่ ูกค้าทาธุรกรรมแทน รวมถึง บุ ค คลผู ใ้ ช้อ านาจควบคุ ม นิต บ
ิ ุ ค คล
หรือผูท
้ ม
ี่ ก
ี ารตกลงก ันทางกฎหมายตามกฎกระทรวงกาหนดหล ักเกณฑ์และวิธ ก
ี ารตรวจสอบเพือ
่ ทราบข้อ เท็ จจริงเกีย
่ วก ับลู กค้าทีเ่ กีย
่ วข้อง
้ หรือไม่ได ้รั บการจัดสรร หรือได ้รั บการจัดสรรไม่ครบตามจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนทีจ
้ เกินสิทธิ ข ้าพเจ ้าตกลงให ้บริษั ท
ในกรณีทข
ี่ ้าพเจ ้าได ้รั บการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ครบเต็มตามจานวนทีจ
่ องซือ
่ องซือ
้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนทีไ่ ม่ได ้รั บการจัดสรรหรือได ้รั บการจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มด
้ สุด ก าหนดระยะเวลาการจองซื้อ และ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ
ี อกเบีย
้ และไม่มค
ี า่ เสียหายใดๆ ภายใน 10 วันทาการนั บ ถั ด จากวั น สิน
้ เป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามข ้าพเจ ้าและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ
่ ผู ้ถือหุ ้น ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ชาระเงินค่าจองซือ
่ ยู่ทป
ี่ รากฎในวันกาหนดรายชือ
้ ใบสาค ัญแสดงสิทธิจานวนด ังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซือ
้ ใบสาค ัญแสดงสิทธิน ี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่ง ใบจองซื้อ ใบสาค ัญแสดงสิท ธิท ไี่ ด้กรอกรายละเอีย ด
ข้าพเจ้าขอร ับรองและตกลงว่าจะจองซือ
้ ทีถ
้ หรือหากเช็ คทีส
่ ั ายแล้วนนไม่
ครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซือ
่ ูกต้องเรียบร้อยพร้อมชาระค่าจองซือ
่ งจ่
ั้
ผา่ นการเรียกเก็ บภายในว ันทาการถ ัดไป น ับแต่ว ันทีช
่ าระเงินหรือ ส่ง มอบ ให้ถอ
ื ว่าข้าพเจ้า
้ ใบสาค ัญแสดงสิทธิด ังกล่าว โดยไม่มเี งือ
ึ ษาข้อ มู ลท งหมดที
สละสิทธิในการจองซือ
่ นไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ ข้าพเจ้าได้ศ ก
ั้
เ่ กีย
่ วก ับการเสนอขายใบสาค ัญแสดงสิท ธิใ นสารสนเทศการเสนอขาย
ใบสาค ัญแสดงสิทธิ และยินยอมผูกพ ันตามข้อตกลงและเงือ
่ นไขในสารสนเทศด ังกล่าว และทีจ
่ ะได้มก
ี ารแก้ไขเพิม
่ เติมในภายหล ังอีกด้วย
ข ้าพเจ ้าได ้อ่านหนั งสือแจ ้งการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิและยินยอมผูกพันตามหนั งสือแจ ้งการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และทีจ
่ ะได ้มีการแก ้ไขเพิม
่ เติมภายหน ้าอีกด ้วย
้ ควรอ่านหน ังสือสารสนเทศอย่างรอบคอบก่อนต ัดสินใจจองซือ
้ ใบสาค ัญแสดงสิทธิ
่ ง และผูจ
การลงทุนย่อมมีความเสีย
้ องซือ

่
ลงชือ

้
ผู ้จองซือ

(
)

่ ง (Suitability Test)
การประเมินความสามารถในการรั บความเสีย
่ งทีย
1. ข ้าพเจ ้าได ้ผ่านการทาแบบประเมิน Suitability Test มาแล ้ว และรั บทราบระดับความเสีย
่ อมรั บได ้ของข ้าพเจ ้าแล ้ว
่ งของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทีข
้
2. ข ้าพเจ ้ารั บทราบระดับความเสีย
่ ้าพเจ ้าจะจองซือ
้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯในครั ง้ นี้ ข ้าพเจ ้ายั งยืนยั นและประสงค์ทจ
้ ใบสาคั ญแสดงสิทธิฯในครั ง้ นี้ และได ้ลงลายมือชือ
่
ทัง้ นี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข ้าพเจ ้าออกมาว่า ข ้าพเจ ้าไม่เหมาะสมกับการจองซือ
ี่ ะจองซือ
้ ด ้านล่าง โดยข ้าพเจ ้ารั บทราบว่า การลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิฯครั ง้ นี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสีย
่ งทีข
เพือ
่ ยืนยั นในฐานะผู ้จองซือ
่ ้าพเจ ้ายอมรั บได ้ตามผลประเมิน Suitability Test ดังนั น
้ หากเกิดความเสียหายใดๆ
้
จากการลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิฯนี้ตอ
่ ไปในอนาคต บริษัทและบริษัทหลักทรั พย์ คันทรี กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ไม่มห
ี น ้าทีต
่ ้องรั บผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
้ ในกรณีทผ
บริษ ัทฯ และ บริษ ัทหล ักทร ัพย ์ ค ันทรี กรุ๊ป จาก ัด (มหาชน) สามารถปฏิเสธการจองซือ
ี่ ล
ู ้ งทุนทว่ ั ไปย ังไม่มป
ี ระว ัติการทาและไม่ย ินยอมทา
่ งตาม Suitability Test ได้ตา่ กว่าใบสาค ัญแสดงสิทธินี้ และไม่ลงนามยอมร ับความเสีย
่ งของใบสาค ัญแสดงสิทธินี้
Suitability Test หรือผูล
้ งทุนร ับความเสีย

่
ลงชือ

(

้
ผู ้จองซือ
)

้ ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ
้ หุ ้นสามั ญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จากัด (มหาชน)(“บริษัท”) ครั ง้ ที่ 1 (DOD-W1) (ผู ้จองซือ
้ โปรดกรอกข ้อความในส่วนนี้ด ้วย)
หลักฐานการรั บฝากการจองซือ
ี่ ะซือ
้
วันทีจ
่ องซือ
 24 มิ.ย. 62  25 มิ.ย. 62  26 มิ.ย. 62  27 มิ.ย. 62  28 มิ.ย. 62
เลขทีใ่ บจอง
.
่ ตามใบจอง)
บริษัทหลักทรั พย์ คันทรี กรุ๊ป จากัด (มหาชน)ได ้รั บเงินจาก (ชือ
.
้ ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัท (อัตราส่วน 2.25 หุ ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ)
เพือ
่ จองซือ
้
้
้
สิทธิการจองซือ
จานวนหุ ้นทีจ
่ องซือ
ราคาเสนอขาย
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน
้
ประเภทการจองซือ
จานวนเงิน (ตัวอักษร)
(หน่วย)
(หน่วย)
(บาทต่อหน่วย)
(บาท)
้ น ้อยกว่าสิทธิ
 จองซือ
0.10
้ ตามสิทธิทัง้ จานวน
 จองซือ
0.10
้ เกินสิทธิ
 จองซือ
0.10
เงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊ าฟท์ เลขทีเ่ ช็ค
วันที่
ธนาคาร
สาขา
.
่ บั ญชี “บมจ.หลักทรั พย์ คันทรี่ กรุ๊ป เพือ
้ หุ ้น” นาฝากภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 26 มิถน
โดยขีดคร่อมเพือ
่ เข ้าบัญชีโดยเฉพาะ (AC Payee Only) สัง่ จ่าย ชือ
่ จองซือ
ุ ายน 2562 ผ่านระบบ Bill Payment
้ ได ้รั บการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ผู ้จองซือ
้ ให ้ดาเนินการ :โดยหากผู ้จองซือ
ื้ ขายหลักทรั พย์เลขที่
 ฝากใบสาคัญแสดงสิทธิในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ
่ ผู ้ฝาก” เลขทีส
่ มาชิกผู ้ฝาก
บั ญชีซอ
.
 ฝากใบสาคัญแสดงสิทธิในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยเข ้าบัญชีของผู ้ออกหลักทรั พย์สมาชิกเลขที่ 600 เพือ
่ ข ้าพเจ ้า
้ ภายใน 15 วันทาการนั บถัดจากวันสินสุ
้ ดกาหนดระยะเวลาการจองซือ
้
 ออกใบสาคัญแสดงสิทธิในนามผู ้จองซือ
้ ข ้าพเจ ้าให ้ดาเนินการคืนเงินค่าจองใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่
ในกรณีทข
ี่ ้าพเจ ้าไม่ได ้รั บการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิหรือได ้รั บการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ องซือ
่ ผู ้ถือหุ ้น ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
จ่ายเฉพาะในนามข ้าพเจ ้า และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ
่ ยู่ทป
ี่ รากฎในวันกาหนดรายชือ
่
ลงชือ
เจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้รั บมอบอานาจ
้ ประสงค์จะเปลีย
หมายเหตุ : หากผู ้จองซือ
่ นแปลงทีอ
่ ยู่ทใี่ ห ้ไว ้ โปรดแจ ้งการแก ้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง
และจัดส่งไปทีฝ
่ ่ ายปฏิบัตก
ิ ารหลักทรั พย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 93 ถนนรั ชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000

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

Participant No.
236
242

Participant No.
301
302
303
304
305
308
312
316

320

328

Company Name
บริ ษทั หลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
บริ ษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี จีเอส-ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ คิ งส์ฟอร์ ด จากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรั พย์ ทรี นิต้ ี จากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิ ชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Company Name
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรั พย์ ซิ ต้ ี คอร์ ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)
Company Name
ธนาคารซิ ต้ ี แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุ งเทพ จ ากัด (มหาชน) – ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ ยงไฮ้ แบงกิ้ ง คอร์ ปอเรชั่น จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิ กรไทย จ ากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารไอซี บีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY
LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY
SERVICES
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Participant No.
032
034
038
048
050
051
052
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

SUB-BROKER
Participant No.
243
245
CUSTODIAN
Participant No.
329
330
334
336
337
339
340
343

Company Name
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรั พย์ เมอร์ ชั่น พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิ ต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Company Name
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
Company Name
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่อ งกงและเซี่ ยงไฮ้แบงกิ้ งคอร์ ปอเรชั่น จากัด (เพื่อตราสารหนี้ )
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจ หลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้ )
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

345

ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

425

ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสื อข้ อสนเทศการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริษทั ดีโอดี ไบโอเทค จากัด (มหาชน)
(“บริษทั ”) ครั้งที่ 1 (DOD-W1)

ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จากัด (มหาชน)
(“บริษัท”) ครั้งที่ 1 (DOD-W1)

ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จากัด (มหาชน)
(“บริษัท”)ครั้งที่ 1 (DOD-W1)
1.

ชื่ อและสถานที่ต้ งั ของบริษัทจดทะเบียน
บริ ษทั : บริ ษทั ดีโอดี ไบโอเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”)
ที่ต้ งั : เลขที่ 111 หมู่ 2 ตาบลท่าจีน อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

2.

วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นที่มีมติให้ จัดสรรใบสาคัญแสดง
สิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)ครั้งที่ 1 (DOD-W1)(“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ”
หรื อ “DOD-W1”)

3.

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2562

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562

การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 และที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มี มติอ นุ มัติให้บริ ษ ัทจัดสรรและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1 (DOD-W1)
จานวนไม่เกิน 182,222,222 หน่ วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right Offering) ใน
อัตราส่ วน 2.25 หุ ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่ วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1) ทั้งนี้ หากมีเศษของใบสาคัญแสดง
สิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)เกิดขึ้นจากการคานวณให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1) มีกาหนด
อายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้ งที่1(DOD-W1) โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่ วยเท่ากับ 0.10 บาท (สิ บ
สตางค์) โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1) 1 หน่ วย สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น (เว้นแต่จะมีการ
ปรับสิ ทธิ์ตามเงื่อนไขในการปรับสิ ทธิ) และมีราคาใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)ที่ 15.75 บาท (สิ บ
ห้าบาทเจ็ดสิ บห้าสตางค์) โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับการจั ดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1)
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ บริ ษทั กาหนดวันจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1)ระหว่างวันที่ 24-28
มิถุนายน 2562 (รวม 5 วันทาการ) โดยมีรายละเอียดการเสนอขายและจัดสรรดังต่อไปนี้
ประเภทของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ครั้งที่1(DOD-W1)

: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ดีโอดี ไบโอเทค จากัด
(มหาชน)(“บริ ษทั ”)ครั้ งที่ 1(“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ” หรื อ “DOD-W1”)
ที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ
ครั้งที่1(DOD-W1)

: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1)ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญครั้ งที่ 1 ของ
บริ ษทั ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและสามารถเปลี่ยนมือได้

จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ
: จานวนไม่เกิน 182,222,222 หน่วย
ครั้งที่1(DOD-W1)ที่เสนอขาย
จ านวนหุ ้น สามัญที่ จัดสรรเพื่ อ รองรั บ : จานวนไม่เกิน 182,222,222 หุน้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)
ลักษณะการเสนอขาย
: เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่ 1(DOD-W1)ที่ จะซื้ อหุ ้นสามัญนี้
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หุ ้น โดยที่ บ ริ ษ ัท จะจัดสรรในอัตราส่ ว นหุ ้น สามัญเดิ ม 2.25 หุ ้น ต่ อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1) 1 หน่วย ในกรณี ที่คานวณแล้ว
มีเศษของใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)ต่ากว่า 1 หน่วย ให้ปัด
เศษดังกล่ า วทิ้ ง โดยกาหนดรายชื่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่มีสิ ท ธิ ได้รั บ การจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1 (DOD-W1) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
และในกรณี ที่มีใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1)ในการซื้ อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ครั้ งที่ 1 (DOD-W1) เหลือจากการจองซื้ อของผูถ้ ือหุ ้น
เดิมตามสิ ทธิไม่ว่ากรณี ใดๆ ให้จดั สรรและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ฯ ครั้งที่1(DOD-W1)ในการซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้ งที่ 1 (DOD-W1)
ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ที่ได้จองซื้ อและชาระเงินค่า
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)ในการซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั
ครั้ งที่ 1 (DOD-W1) ที่จองซื้ อเกิ นกว่ าสิ ทธิ ของตนในราคาเสนอขายที่
เท่ากัน
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย
: หน่วยละ 0.10 บาท (สิ บสตางค์)
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ
ครั้งที่1(DOD-W1)
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ
ครั้งที่1(DOD-W1)
อัตราการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญ

: วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
: 2 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯครั้งที่1
(DOD-W1)
: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1) 1 หน่วย ต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้
(เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ)

ราคาการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญ

: ราคาหน่วยละ 15.75 บาท (สิ บห้าบาทเจ็ดสิ บห้าสตางค์) (เว้นแต่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ)

วันกาหนดการใช้สิทธิ

: วันทาการสุ ดท้ายของเดือนพฤษภาคม และพฤศจิ กายน ตลอดอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1 (DOD-W1)ในแต่ละปี โดยเริ่ มต้น การใช้
สิ ท ธิ ค รั้ งแรก คือ วัน ศุก ร์ ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2562 และวันใช้สิ ท ธิ ค รั้ ง
สุ ดท้ายตรงกับวันที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)มีอายุครบ 2

ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ

:

วันสิ้ นสุ ดการใช้สิทธิ
:
ตลาดรองของใบส าคั ญ แสดงสิ ทธิ ฯ :
ครั้งที่1(DOD-W1)
ตลาดรองของหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เกิดจาก :
การใช้สิ ท ธิ ตามใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ ฯ
ครั้งที่1(DOD-W1)
เงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
:

ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1) ซึ่ งหากวัน
กาหนดการใช้สิทธิ ตรงกับวันหยุดทาการของบริ ษทั ให้เลื่อนเป็ นวันทา
การสุ ดท้ายก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ผูถ้ ือ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1 (DOD-W1)ที่ป ระสงค์จะใช้สิท ธิ ใ น
การซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ในทุกวันทาการ
ของบริ ษทั ภายในระยะเวลา 5 วันทาการก่อนวันกาหนดใช้สิทธิ แต่ละ
ครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้ งสุ ดท้ายให้มีระยะเวลาการแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ก่อนวันกาหนด
ใช้สิทธิครั้งสุ ดท้าย
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
บริ ษ ัทจะน าใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1 (DOD-W1)ที่ ออกและเสนอ
ขายในครั้ งนี้ เข้า จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์ใ นตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย
บริ ษ ัทจะน าหุ ้นสามัญที่ เกิ ดจากการใช้สิ ทธิ ตามใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ครั้ งที่ 1 (DOD-W1)ที่ อ อกและเสนอขายในครั้ งนี้ เข้า จดทะเบี ย นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั จะดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุ
ของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ครั้ งที่ 1 (DOD-W1) เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ใ ด
เหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่ งอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องออกหุ ้นสามัญใหม่
เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ทั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อรั กษาผลประโยชน์ของ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม
1. เมื่อบริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญของบริ ษทั
อันเป็ นผลมาจากการรวมหรื อการแบ่ งแยกหุ ้นสามัญที่ ได้ออกแล้ว
ของบริ ษทั
2. เมื่อบริ ษทั เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ากว่าร้ อยละ 90
ของราคาหุน้ ที่คานวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขาย
หุน้ นั้นหรื อราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุน้ นั้น
3. เมื่ อ บริ ษ ัท เสนอขายหุ ้น กู ้แ ปลงสภาพหรื อ ใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ ฯ
ครั้งที่1(DOD-W1)ที่ออกใหม่ โดยกาหนดราคาหรื อคานวณราคาของ
หุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรื อ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ครั้งที่1(DOD-W1)ดังกล่าว ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาหุ ้นที่คานวณ
ตามวิ ธี ที่ ใ ช้ร าคาตลาดในขณะเสนอขายหุ ้ น กู ้แ ปลงสภาพหรื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)นั้น

4. เมื่อบริ ษทั จ่ ายปั นผลทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นหุ ้นสามัญให้แก่ผูถ้ ื อ
หุน้ ของบริ ษทั
5. เมื่อบริ ษทั จ่ ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้ อยละ 90 ของกาไร
สุ ทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท สาหรั บการ
ดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สาหรั บงบการเงินเฉพาะของ
บริ ษทั ตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)
6. เมื่อมีกรณี อื่นใดในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ตามข้อ 1. - 5. ข้างต้น
ที่ ท าให้ ผู ้ ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่ 1 (DOD-W1)ได้ รั บ
ผลประโยชน์ดอ้ ยไปจากเดิม
เงื่อนไขอื่น ๆ

: ให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อ คณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษ ัท หรื อ
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ หารและ/หรื อบุ ค คลที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท เป็ นผู ้มี
อานาจในการก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และรายละเอีย ดอื่ น ๆ ของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1) โดยรวมถึงการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1) การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร
และสั ญญาต่ างๆ ที่ เ กี่ย วข้อ ง รวมทั้งด าเนิ น การต่า งๆ อันจ าเป็ น และ
สมควรอันเกี่ย วเนื่ องกับ ใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1)และ
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้ งที่1(DOD-W1)ในครั้ งนี้
ซึ่ งรวมถึงการนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้ งที่1(DOD-W1)และหุ ้นสามัญ
ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1) เข้าจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ตลอดจน
ดาเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.

วันกาหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นเพื่อสิ ทธิในการจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)
บริ ษ ัท ก าหนดรายชื่ อผู ้ถื อ หุ ้น ที่ มีสิ ท ธิ จ องซื้ อ ใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1 (DOD-W1) (Record Date) ในวัน ที่ 10
พฤษภาคม 2562

5.

กาหนดการจองซื้ อ และรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)
5.1. ระยะเวลาการจองซื้ อ และรับชาระเงินค่าใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)
ระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2562 (รวม 5 วันทาการ)ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.(พักเที่ยงเวลา 12.30 น.
– 13.30 น.)
5.2. สถานที่รับจองซื้ อและรับชาระค่าจองซื้ อ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)
ผูถ้ ื อ หุ ้น สามารถติ ด ต่ อ จองซื้ อ ใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่ 1 (DOD-W1)ได้ ณ ที่ ท าการของตัว แทนรั บ จองซื้ อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1) (“ตัวแทนการรับจองซื้ อฯ”) (โปรดดูแผนที่ต้ งั ของตัวแทนการรั บจองซื้ อฯ
ในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 9)
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 132 อาคารสิ นธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 และอาคารสิ นธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 20
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่ อสอบถามได้ ที่

คุณวราภรณ์ พิศาลบุตร : 02-205-7000 ต่ อ 2300

สาหรั บ ผู ้ถื อ หุ ้น ที่ ถื อ หุ ้น ในระบบไร้ ใ บหุ ้น (Scripless) กรุ ณ าติ ด ต่ อ บริ ษ ัทหลัก ทรั พ ย์ที่ ผู ้ถื อ หุ ้น มี บ ัญชี ซ้ื อ ขาย
หลักทรัพย์และมีหุน้ สามัญของบริ ษทั ฝากไว้ เพื่อให้บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ๆ ดาเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่ อง
ให้แก่ บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นตัวแทนการรับจองซื้ อของบริ ษทั ณ สถานที่รับจองซื้ อ
ตามที่แสดงข้างต้น
5.3. การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)
1. กรณี จองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1) ตามสิ ทธิหรื อน้อยกว่าสิ ทธิที่ได้รับการจัดสรร
ผูถ้ ือหุ ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1) ตามสิ ทธิ ห รื อน้อยกว่าสิ ทธิ จะ
ได้รับการจัดสรรทั้งจานวน
2. กรณี จองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1) เกินกว่าสิ ทธิที่ได้รับการจัดสรร
ผูถ้ ือ หุ ้นที่ จองซื้ อ ใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่ 1(DOD-W1) เกินกว่า สิ ทธิ จะต้องแสดงความจ านงมาในคราว
เดียวกันกับการจองซื้ อตามสิ ทธิ และต้องชาระเงินค่าจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1)ที่จองซื้ อ
เกินสิ ทธิท้ งั จานวน ในกรณี ที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิและมิได้รับการจัดสรรตามนั้นบริ ษทั จะคืนเงินส่ วนที่ไม่ได้รับ
การจัดสรรภายใน 10 วันทาการนับถัดจากวันสิ้ นสุ ดกาหนดระยะเวลาการจองซื้ อ โปรดดูรายละเอียดวิธีการคืน
เงินจองข้อ 5.7
ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิจะได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)ที่จองซื้ อเกินกว่า
สิ ทธิกต็ ่อเมื่อมีใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่ได้จองซื้ อตาม

สิ ทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)ที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ
ดังกล่าวจะเป็ นไปตามสัดส่ วนการถือหุน้ เดิม โดยมีแนวทางการจัดสรรดังนี้
ก. ในกรณี จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)ที่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมจองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ของตนมีจานวน
น้อยกว่าจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯครั้งที่1(DOD-W1)ส่ วนที่เหลือดังกล่าวให้จดั สรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ครั้ งที่ 1 (DOD-W1)ส่ ว นที่ เ หลื อ ดัง กล่ า วให้แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น เดิ มที่ ไ ด้จ องซื้ อ ใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ ฯ ครั้ งที่ 1
(DOD-W1)เกินกว่าสิ ทธิและชาระเงินค่าจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)ดังกล่าวทุกราย
ข. ในกรณี จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)ที่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมจองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ของตนมีจานวน
มากกว่าจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)ส่ วนที่เหลือดังกล่าวให้จดั สรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ครั้งที่1(DOD-W1)ส่ วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมที่ได้จองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DODW1)เกินกว่าสิ ทธิ ของตน ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นสามัญเดิมของผูถ้ ือหุ ้นที่ได้จองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ครั้งที่1(DOD-W1)เกินกว่าสิ ทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1)
ดังกล่าวให้ดาเนินการไปจนกระทัง่ ไม่มีใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)เหลือจากการจัดสรร
ตัวอย่าง
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)ทั้งหมดจานวน 2,000 หน่วยหัก ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1
(DOD-W1)จัดสรรตามสิ ทธิตามที่ผถู ้ ือหุน้ แสดงความจานงจองซื้ อจานวน 1,400 หน่วย คงเหลือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)จากการจองซื้ อตามสิ ทธิจานวน 600 หน่วย
จานวนใบสาคัญแสดง
สิ ทธิฯ ครั้งที่1(DODW1)ที่จองซื้ อ (หน่ วย)
ตามสิ ทธิ เกินสิ ทธิ

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ
ครั้งที่1(DOD-W1)ที่
ได้ รับการจัดสรรเกิน
สิ ทธิ

ผู้ถือหุ้น

สั ดส่ วน
การถื อหุ้น

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ
ครั้งที่1(DOD-W1)ที่
ได้ รับจัดสรรตามสิ ทธิ

ผูถ้ ือหุน้ ก.

20%

400

400

300

20% x 600 = 120

ผูถ้ ือหุน้ ข.

35%

700

100

-

-

ผูถ้ ือหุน้ ค.

35%

700

700

400

35% x 600 = 210

ผูถ้ ือหุน้ ง.
รวม

10%

200

200

50

10% x 600 = 60*

100%

2,000

1,400

750

390

จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)ที่ได้รับจัดสรรตามสิ ทธิและจัดสรรเกินสิ ทธิรอบที่ 1
ผู้ถือหุ้น

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)ที่ได้ รับจัดสรร
เกินสิ ทธิ (หุ้น)
ตามสิ ทธิ
เกินสิ ทธิ (รอบที่ 1)

รวม (หน่ วย)

ผูถ้ ือหุน้ ก.

400

120

520

ผูถ้ ือหุน้ ข.

100

-

100

ผูถ้ ือหุน้ ค.

700

210

910

ผูถ้ ือหุน้ ง.
200
50*
รวม
1,400
380
*ผู้จองซื ้อจะได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ เกิ นจานวนที่จองซื ้อ

250
1,780

ในกรณี ที่ยงั มีใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1)คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ ข. อยู่อีก ให้ทา
การจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่จองเกินกว่าสิ ทธิแต่ละรายที่ยงั ได้รับการจัดสรรไม่ครบตามความจานงในการจอง
ซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)เกินสิ ทธิ ตามวิธีในข้อ ข.
การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1)ที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ตาม (ก) และ (ข) ข้างต้นไม่ว่ากรณี ใด
จะต้องไม่ทาให้ผถู ้ ือหุน้ ที่จองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1)เกินกว่าสิ ทธิ รายใดถือหุ ้นของบริ ษทั ใน
ลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรื อข้ามผ่านจุ ดที่ตอ้ งทาคาเสนอซื้ อหลักทรั พย์ (Tender Offer) ตามที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุ นที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีการในการเข้าถือหลัก ทรั พย์เพื่ อ
ครอบงากิจการ และในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดการถือ หุ ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ
บริ ษทั
5.4. การสละสิ ทธิจองซื้ อ
ผูถ้ ือหุ ้นที่มิได้ใ ช้สิทธิ จองซื้ อ หรื อมิได้ใช้สิ ทธิ ภายในระยะเวลาที่กาหนด หรื อมิได้ชาระเงินภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ หรื อบริ ษทั ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื้ อหุน้ ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด บริ ษทั จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ
การจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)ในครั้งนี้
5.5. ขั้นตอนและวิธีการจองซื้ อและรับชาระเงินค่าใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)
5.5.1. วิธีการจองซื้ อและการชาระเงินค่าใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)
ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1) จะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
จองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้ งที่1(DOD-W1)ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อผูจ้ อง
ซื้ อ และต้ องชาระเงินค่ าใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้ งที่1(DOD-W1)ครั้ งเดียวเต็มตามจานวน โดยผูจ้ องซื้ อ
หรื อผูร้ ับมอบอานาจต้องยืน่ เอกสารประกอบการจองซื้ อและหลักฐานการชาระเงินค่าใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ

ครั้งที่1(DOD-W1)เต็มตามจานวนที่จองซื้ อ ณ ที่ทาการของตัวแทนการรั บจองซื้ อภายในวันและเวลาที่รับ
จอง
กรณีชาระด้ วยเงินสดผ่ าน Bill Payment
(1) ฝาก / โอนเงินเข้าบัญชีผ่านระบบ Bill Payment
ชื่อบัญชี “บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป เพื่อจองซื้ อหุน้ ”
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาปาร์ คเวนเชอร์
(2) โดยให้ผจู ้ องซื้ อนาเอกสารหลักฐานการฝาก / โอนเงินเข้าบัญชี แนบกับแบบฟอร์ ม Bill Payment (สิ่ ง
ที่ส่งมาด้วย 4) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้ อ มระบุ Ref.1 เป็ นเลขบัตรประจาตัว ประชาชน/เลข
ทะเบี ย นนิ ติบุ ค คล 13 หลัก และระบุ Ref.2 เป็ นเลขทะเบี ย นผู ้ถื อ หุ ้น 10 หลัก (ตามที่ ป รากฏใน
ใบรั บรองการจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1) – สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3) (กรุ ณาระบุชื่อนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ใน Bill Payment)
(3) นาส่ งเอกสารประกอบการจองซื้ อและหลักฐานการชาระเงิน ณ ที่ทาการของตัวแทนการรั บจองซื้ อฯ
ระหว่ า งวันที่ 24 – 28 มิ ถุ นายน 2562 (รวม 5 วันท าการ) ในระหว่า งเวลา 9.00 น. ถึ ง 16.00 น.
(พักเที่ยงเวลา 12.30 น. – 13.30 น.)
กรณีชาระด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ ค หรื อดร๊ าฟท์
(1) เช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ดังกล่าวต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีเดียวกัน
ภายในวันทาการถัดไป โดยขีดคร่ อมเพื่อเข้าบัญชีโดยเฉพาะ (AC Payee Only) สั่งจ่าย ชื่อบัญชี “บมจ.
หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป เพื่อจองซื้ อหุน้ ” ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในกรุ งเทพฯได้
ภายใน 1 วันทาการเท่านั้น โดยวันที่ในเช็คต้องระบุไว้ไม่เกินวันที่ 26 มิถุนายน 2562
(2) เช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ดังกล่าว ต้ องนาฝากภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 26 มิถุนายน
2562 หากเกินระยะเวลาดังกล่ าวแล้ ว ผู้จองซื้ อจะต้ องชาระด้ วยเงินสดผ่ าน Bill Payment เท่ านั้ น ทั้งนี้
ตัวแทนการรับจองไม่ มีหน้ าที่นาฝากเช็ ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ดังกล่ าวทุกกรณี
(3) โดยให้ผู ้จ องซื้ อ นาเอกสารหลัก ฐานการฝากสั่งจ่ า ยเช็ค บุค คล หรื อ เช็ค ธนาคาร หรื อดร๊ า ฟท์ จ าก
ธนาคาร (1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1)) แนบกับแบบฟอร์ ม Bill
Payment (สิ่ งที่ส่ งมาด้วย 4) โดยกรอกข้อมูล ให้ค รบถ้วนพร้ อมระบุ Ref.1 เป็ นเลขบัตรประจาตัว
ประชาชน/เลขทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล 13 หลัก และระบุ Ref.2 เป็ นเลขทะเบี ย นผู ้ถื อ หุ ้ น 10 หลัก
(ตามที่ปรากฏในใบรั บรองการจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1) – สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3)
(กรุ ณาระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ใน Bill Payment)

(4) นาส่ งเอกสารประกอบการจองซื้ อและหลักฐานการชาระเงิน ณ ที่ทาการของตัวแทนการรั บจองซื้ อฯ
ระหว่ า งวันที่ 24 – 28 มิ ถุ นายน 2562 (รวม 5 วันท าการ) ในระหว่า งเวลา 9.00 น. ถึ ง 16.00 น.
(พักเที่ยงเวลา 12.30 น. – 13.30 น.)
5.5.2. เงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)
(1) ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้ งที่1(DOD-W1) และชาระเงินค่าจองซื้ อแล้ว ไม่มีสิทธิ
ยกเลิกการจองซื้ อ
(2) ในกรณี ช าระค่ า จองซื้ อใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ครั้ งที่ 1 (DOD-W1) ด้ว ยเช็ ค หรื อแคชเชี ย ร์ เ ช็ ค
หรื อดร๊ าฟท์ การชาระเงินค่าจองซื้ อจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อธนาคารผูจ้ ่ ายทาการขึ้นเงินตามเช็คเรี ยบร้ อย
แล้ว และการจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)จะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อ บริ ษทั สามารถเรี ยก
เก็บเงินค่าจองซื้ อได้แล้วเท่านั้น
(3) หากผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จองซื้ อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1) หรื อ
มิได้ปฏิบตั ิตามวิธีการชาระเงินค่าจองซื้ อและดาเนิ นการให้เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนด
เพื่อ ให้สามารถเรี ยกเก็บ เงิ นค่า จองซื้ อ ได้ทนั ตามกาหนดระยะเวลาจองซื้ อ หรื อ บริ ษทั และ/หรื อ
ตัวแทนการรับจองซื้ อฯ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื้ อได้ (ไม่ว่าในกรณี ใดๆ ก็ตามด้วยเหตุที่มิใช่
ความผิ ดของบริ ษทั และ/หรื อ ตัวแทนการรั บจองซื้ อฯ) ไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนภายในกาหนด
ระยะเวลาการจองซื้ อตามที่กาหนด หรื อจองซื้ อด้วยวิ ธีการอื่นที่ มิได้กาหนดไว้ในหนังสื อแจ้งการ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)ของบริ ษทั ฉบับนี้ หรื อนาส่ งเอกสารประกอบการจอง
ซื้ อไม่ครบถ้วน บริ ษทั และ/หรื อ ตัวแทนการรับจองซื้ อฯ จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ เดิมสละสิ ทธิ ในการจองซื้ อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่ 1(DOD-W1)ดังกล่า ว และ บริ ษ ัท และ/หรื อ ตัว แทนการรั บ จองซื้ อ ฯ
ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการไม่ จัดสรรใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ ฯ ครั้ งที่ 1 (DOD-W1) ให้แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้น เดิ มราย
ดังกล่าว
(4) ในกรณี ที่ผจู ้ องซื้ อกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้ อไม่ครบถ้วน ไม่ชดั เจน หรื อไม่สัมพันธ์
กัน บริ ษทั และ/หรื อ ตัวแทนการรับจองซื้ อฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการใช้ขอ้ มูลในเอกสารประกอบการ
จองซื้ อตามที่เห็ นสมควรในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1) อย่างไรก็ตาม ใน
กรณี ดงั กล่าวบริ ษทั และ/หรื อ ตัวแทนการรั บจองซื้ อฯ มีสิทธิ ที่จะถือว่าผูถ้ ือหุ ้นเดิมสละสิ ทธิ ในการ
จองซื้ อ ใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ ฯ ครั้ งที่ 1 (DOD-W1) และบริ ษ ัท และ/หรื อ ตัว แทนการรั บ จองซื้ อ ฯ
ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการไม่ จั ดสรรใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ ฯ ครั้ งที่ 1 (DOD-W1) ให้แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้น เดิ มราย
ดังกล่าว
(5) ในกรณี ที่การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)ทั้งในรอบแรก หรื อการจัดสรรให้แก่ผู ้
ถือหุน้ เดิมที่จองซื้ อเกินสิ ทธิทาให้สัดส่ วนการถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)ของผูถ้ ือหุน้
ต่างด้าวเกินกว่าจานวนร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั หรื อ ทาให้ผูถ้ ือ

หุน้ ที่จองซื้ อเกินสิ ทธิถือครองหุ ้นของบริ ษทั ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึง หรื อข้ามผ่านจุ ดที่ตอ้ งทาคา
เสนอซื้ อหลักทรั พย์ (Tender Offer) ตามที่ กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรั พย์เพื่อครอบงากิจการ (“ประกาศ
ทจ.12/2554”) บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิในการไม่จดั สรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1)ให้แก่ผู ้
ถือหุน้ ต่างด้าว/ผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าว โดยผูถ้ ือหุ ้นต่างด้าว/ผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรร หรื อ
ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)เพียงบางส่ วน และในกรณี เช่นว่านั้น บริ ษทั
จะไม่ชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ รายดังกล่าว และผูถ้ ือหุน้ รายดังกล่าวไม่มีสิทธิเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย
ใดๆ จากบริ ษ ัท ทั้งสิ้ น ทั้งนี้ บริ ษ ัท จะด าเนิ น การคื น เงิ น ค่ า จองซื้ อ ใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ ฯ ครั้ งที่ 1
(DOD-W1) ส่ ว นที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ การจัด สรรหรื อได้รั บ การจั ด สรรไม่ ค รบแก่ ผู ้จ องซื้ อ (โปรดดู ใ น
รายละเอียดวิธีการคืนเงินค่าจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1) ข้อ 5.7)
(6) ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)จะเป็ นผูร้ ับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนี ยม
ธนาคารเอง (ถ้ามี)
(7) บริ ษัท โดยตัว แทนการรั บ จองซื้ อ ฯ งดรั บ การจองซื้ อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ครั้ ง ที่ 1 (DOD-W1)
ทางไปรษณีย์
(8) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ เดิมได้รับใบรับรองการจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1)มากกว่า 1
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ เดิมจะต้องเตรี ยมเอกสารประกอบการจองซื้ อตามจานวนเลขทะเบียนผู ้
ถือหุ ้นที่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิมได้รับ ใบรั บ รองการจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1) กล่าวคื อ
เอกสารประกอบการจองซื้ อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นเท่านั้น หากผูถ้ ือหุ ้นเดิมจองซื้ อด้วยเลข
ทะเบี ย นผู ้ ถื อ หุ ้ น หมายเลขเดี ย ว โดยรวมสิ ทธิ ที่ จ ะได้รั บ การจั ด สรร ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ
ครั้งที่1(DOD-W1)เข้าด้วยกันเป็ นรายการเดียวกัน หรื อระบุขอ้ มูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจอง
ซื้ อชุดเดียวกัน ผูจ้ องซื้ ออาจได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1)ไม่ครบตามสิ ทธิ
ทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ทุกหมายเลขรวมกัน และบริ ษทั และ/หรื อตัวแทนการรั บจองซื้ อฯ
ขอสงวนสิ ทธิในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)ให้แก่ผจู ้ องซื้ อตามที่เห็นสมควร
หรื อไม่จดั สรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)ให้แก่ผจู ้ องซื้ อรายดังกล่าว
(9) บริ ษ ัท ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดวิ ธี ก ารจองซื้ อ และการชาระเงิ น ค่ า จองซื้ อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1) เงื่อนไขอื่น ๆ ในการจองซื้ อ ตามความเหมาะสมในกรณี ที่
เกิดปัญหา อุปสรรค หรื อข้อจากัดในการดาเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้ อใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)

5.6. เอกสารที่ใช้ ประกอบในการจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)
5.6.1. ใบจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1) (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน
และชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผูจ้ องซื้ อ ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถยืน่ ใบจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่
1(DOD-W1) 1 ฉบับ ต่อใบรับรองการจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1) (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3)
1 ฉบับเท่านั้น
5.6.2. หลักฐานการชาระเงิน ได้แก่ ใบนาฝากเงินสด / ใบนาฝากเช็คแนบกับแบบ Bill Payment ฉบับจริ ง (สิ่ งที่ส่ง
มาด้วย 4) ทั้งนี้ ทางตัวแทนการรับจองซื้ อขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับจองซื้ อหลักทรั พย์ ในกรณี ที่ผูจ้ องซื้ อ
หลักทรัพย์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ผจู ้ องซื้ อหลักทรัพย์ของบริ ษทั มีบญั ชีซ้ื อขาย(และเป็ นตัวแทน
ในการรวบรวมเอกสารการจองซื้ อมาส่ งกับตัวแทนรั บจองซื้ อ) ไม่ดาเนิ นการกรอกรายละเอียดในใบแจ้ง
การชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment
5.6.3. ใบรับรองการจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้ งที่1(DOD-W1) (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่ งออกโดยบริ ษทั ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริ ษทั และได้
จัดส่ งไปทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมพร้อมกับหนังสื อฉบับนี้ ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ จะต้องแยกกรอก
ใบจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1) 1 ฉบับ ต่อใบรั บรองการจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ครั้งที่1(DOD-W1) 1 ฉบับเท่านั้น
5.6.4. หนังสื อมอบอานาจให้ กระทาการแทนพร้ อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณี ที่มอบหมายให้ผูร้ ั บมอบอานาจ
มากระทาการแทน) พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผูจ้ องซื้ อ และผูร้ ั บมอบอานาจซึ่ งลงนามรั บรองสาเนา
ถูกต้องสาหรับกรณี ที่มอบหมายให้ผรู ้ ับมอบอานาจมากระทาการแทน พร้อมเอกสารประกอบการแสดงตน
ของผูจ้ องซื้ อและผูร้ ับมอบอานาจ ซึ่ งมีการลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
5.6.5. เอกสารประกอบการแสดงตน
(1) บุคคลธรรมดาสั ญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรื อในกรณี ที่ไม่มี
บัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรื อสาเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องในกรณี
ที่มีก ารเปลี่ ยนชื่ อ/ชื่อสกุล ซึ่ งทาให้ชื่อ/ชื่ อสกุ ลไม่ตรงกับ รายชื่อ ผูถ้ ื อหุ ้น ที่มีสิทธิ จองซื้ อ ใบส าคัญ
แสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1) (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 หรื อในใบรับรองการจอง
ซื้ อหุน้ ให้แนบสาเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยน
ชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้น พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) บุคคลธรรมดาสั ญชาติต่างด้ าว
สาเนาใบต่างด้าว หรื อสาเนาหนังสื อเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

(3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสื อรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิ ชย์ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้ อ พร้ อมลงนามรั บรอง
สาเนาถู กต้องโดยผู ้มีอ านาจลงนามของนิ ติ บุค คลนั้น และประทับตราสาคัญของนิ ติบุ คคล (ถ้ามี )
พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง (แล้วแต่กรณี )
ของผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ
สาเนาหนังสื อสาคัญการจัดตั้งบริ ษทั หรื อหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อหนังสื อรับรองของบริ ษทั ที่มีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้ อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิ ติบุคคล
นั้น และประทับตราสาคัญของนิ ติ บุค คล (ถ้า มี) พร้ อ มแนบสาเนาใบต่า งด้าว หรื อ สาเนาหนังสื อ
เดินทาง (แล้วแต่กรณี ) ของผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรั บรองสาเนาถูกต้อง
ส าเนาเอกสารประกอบที่ ล งนามรั บ รองส าเนาถู ก ต้อ งแล้ว ต้อ งได้รั บ การรั บ รองลายมื อ ชื่ อ โดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public และรั บรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรื อสถานกงสุ ลไทยในประเทศที่
เอกสารดังกล่าวได้จดั ทา หรื อรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้ อ
5.6.6. สาหรับผูท้ ี่ประสงค์จะฝากใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)ไว้ในบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรั พย์
สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผูจ้ องซื้ อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรั พย์
เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้ าบั ญชี บริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์ (Issuer Account) เท่ านั้ น” (สิ่ งที่ส่ง
มาด้วย 5) เพื่อนาส่ งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับ
ต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)
5.7. การคืนเงินค่าจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1) ให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในกรณี ที่ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)ไม่ ครบตามจานวนที่จองซื้ อเกินกว่ าสิ ทธิ
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ แสดงความจานงจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)เกินกว่าสิ ทธิของตนและได้ชาระ
เงินค่าจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1) ทั้งในส่ วนที่จองซื้ อตามสิ ทธิและส่ วนที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ
ของตน (Excess Right) ครบถ้วนแล้ว แต่ไม่ได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)ที่จองซื้ อเกินกว่า
สิ ทธิของตนตามที่แสดงความจานง หรื อได้รับจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ บริ ษทั จะดาเนิ นการ
ให้มีการคืนเงินค่าจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)ส่ วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรื อได้รับการจัดสรร
ไม่ครบโดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสี ยหายใด ๆ เป็ นเช็คขีดคร่ อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้ องซื้ อภายใน 10 วัน
ทาการนับถัดจากวันสิ้ นสุ ดกาหนดระยะเวลาการจองซื้ อ และส่ งทางไปรษณี ย ์ลงทะเบีย นตามที่ อยู่ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิจองซื้ อใบสาคัญสดงสิ ทธิ (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ของบริ ษทั ทั้งนี้

การรับคืนเงินเป็ นเช็คนั้นบริ ษทั จะเป็ นผูร้ ั บผิดชอบค่าธรรมเนี ยมการเรี ยกเก็บต่างสานักหักบัญชีหรื อเช็คธนาคาร
(ถ้ามี)
ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณี ใดๆ หากได้มีการคืนเงินค่าจองซื้ อในส่ วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรื อได้รับการจัดสรรไม่ครบตาม
จานวนที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิผ่านการส่ งเช็คทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนให้ผูจ้ องซื้ อตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู ้
ถือหุน้ ที่มีสิทธิจองซื้ อใบสาคัญสดงสิ ทธิ (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ของบริ ษทั ให้ถือว่าผูจ้ องซื้ อ
ได้รับเงินค่าจองซื้ อในส่ วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรื อได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิโดย
ชอบ และผูจ้ องซื้ อไม่มีสิทธิเรี ยกร้องดอกเบี้ย และ/หรื อ ค่าเสี ยหายใดๆ จากบริ ษทั หรื อตัวแทนการรั บจองซื้ อฯ อีก
ต่อไป
5.8. วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
5.8.1. ในกรณี ที่ ผู ้จ องซื้ อประสงค์ จ ะฝากใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ครั้ งที่ 1 (DOD-W1)ไว้ใ นบัญ ชี ข องบริ ษัท
หลักทรั พย์ซ่ ึ งผู ้จองซื้ อ มีบญ
ั ชีซ้ื อขายหลักทรั พ ย์อยู่ บริ ษทั จะดาเนิ นการน าใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่
1(DOD-W1)ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กบั “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” โดย
ศู น ย์รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ และบริ ษัท หลัก ทรั พ ย์ จ ะบั น ทึ ก ยอดบั ญ ชี จ านวนใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ
ครั้ งที่ 1 (DOD-W1)ที่ ผู ้จ องซื้ อฝากไว้แ ละออกหลัก ฐานการฝากให้แ ก่ ผู ้จ องซื้ อภายใน 7 วัน ท าการ
นับถัดจากวันสิ้ นสุ ดกาหนดระยะเวลาการจองซื้ อ
5.8.2. ในกรณี ที่ผูจ้ องซื้ อประสงค์จะฝากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1)ไว้ในบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อก
หลักทรั พ ย์ สมาชิก เลขที่ 600 บริ ษ ัทจะดาเนิ นการน าใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ ฯ ครั้ งที่ 1 (DOD-W1)ที่ ได้รั บ
จัดสรรฝากไว้กบั “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” ผูจ้ องซื้ อจะต้องกรอกข้อมูลพร้ อม
ลงลายมือชื่อผูจ้ องซื้ อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้ อหลักทรัพย์เฉพาะผูท้ ี่ประสงค์นาหลักทรั พย์
ฝากเข้าบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” และกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามสาหรั บ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)” โดยแนบเอกสารดังกล่าวให้แก่
ตัว แทนรั บ จองซื้ อ ด้ว ย โดยศู น ย์รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์จ ะบัน ทึ ก ยอดบัญชี จ านวนใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ ฯ
ครั้ งที่1(DOD-W1)เข้าบัญชี ดงั กล่าวในนามของผูจ้ องซื้ อภายใน 7 วันทาการ และออกหลักฐานการฝาก
ให้แก่ผจู ้ องซื้ อภายใน 15 วันทาการ นับถัดจากวันสิ้ นสุ ดกาหนดระยะเวลาการจองซื้ อ
5.8.3. ในกรณี ที่ผจู ้ องซื้ อประสงค์จะขอรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)ในนามของผูจ้ องซื้ อ ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียนของบริ ษทั จะส่ งมอบใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1) ตาม
จานวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผูไ้ ด้รับการจัดสรรทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ ปรากฏใน
ฐานข้อมูลผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ จ องซื้ อใบสาคัญสดงสิ ทธิ (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ของ
บริ ษทั ภายใน 15 วันทาการ นับถัดจากวันสิ้ นสุ ดกาหนดระยะเวลาการจองซื้ อ

5.9. ข้ อมูลสาคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)
5.9.1. ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จองซื้ อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1)ที่ลง
ชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)เพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซื้ อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1) โดยการจองซื้ อจะสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อบริ ษทั สามารถเรี ยกเก็บเงินค่า
หลักทรัพย์ได้เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
5.9.2. ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่มิได้ใช้สิทธิจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1) หรื อมิได้ชาระเงินตามวันและ
เวลาที่กาหนด หรื อเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ที่สั่งจ่ายไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ตามวันที่ที่สั่งจ่ าย
บริ ษทั จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวสละสิ ทธิในการจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)ในครั้งนี้
5.9.3. หากจานวนใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1)ที่ผูถ้ ื อหุ ้น ระบุในใบจองซื้ อใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ครั้ งที่1(DOD-W1)มากกว่าจานวนเงินที่ บริ ษทั ได้รับชาระ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะถือตามจานวนเงินที่
บริ ษทั ได้รับจากการจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)เป็ นหลัก
5.9.4. หากจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)ที่ผถู ้ ือหุน้ เดิมระบุในใบจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ครั้ งที่1(DOD-W1)น้อยกว่าจานวนเงินที่บริ ษทั ได้รับชาระ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะใช้ดุลยพินิจในการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนควบใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1) ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละรายตามที่ บริ ษทั
เห็นสมควร
5.9.5. ผูถ้ ือหุน้ ที่ใช้สิทธิในการจองซื้ อจะต้องระบุรหัสบริ ษทั หลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ดา้ นหลังใบจอง) ที่ผถู ้ ือหุ ้น
มีบญั ชีซ้ื อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บญ
ั ชีซ้ื อขายหลักทรั พย์ที่ประสงค์จะให้โอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ครั้งที่1(DOD-W1)ทีไ่ ด้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดงั กล่าวให้ถูกต้อง โดยชื่อบัญชีซ้ื อขายหลักทรั พย์ที่ระบุไว้
ในใบจองซื้ อจะต้องเป็ นชื่อเดียวกันกับผู ้จองซื้ อ หากระบุ รหัสบริ ษทั หลักทรั พย์หรื อเลขที่บญ
ั ชี ซ้ื อขาย
หลัก ทรั พ ย์ไ ม่ ถู ก ต้อ ง หรื อ ระบุ เ ลขที่ บ ัญชี ซ้ื อ ขายหลัก ทรั พ ย์ข องบุ ค คลอื่ น จะท าให้ไ ม่ ส ามารถโอน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1)เข้า บัญชีซ้ื อขายหลักทรั พย์ได้ ซึ่ งในกรณี ดังกล่า วบริ ษ ัทจะไม่
รั บผิ ดชอบต่อ การสู ญหายของใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ ฯ ครั้ งที่ 1(DOD-W1) หรื อ ความล่ าช้าในการติดตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1)คืน และบริ ษ ัทขอสงวนสิ ทธิ ในการส่ งมอบบสาคัญแสดงสิ ท ธิ
ดังกล่าว โดยออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)ตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรในนามของผูจ้ อง
ซื้ อและจัดส่ งใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1)ให้ตามชื่อที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผูถ้ ือหุ ้นที่ มี
สิ ทธิจองซื้ อใบสาคัญสดงสิ ทธิ (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ของบริ ษทั ภายใน 15 วันทาการ
นับถัดจากวันสิ้ นสุ ดกาหนดระยะเวลาการจองซื้ อซึ่ งบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถ
ขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)ที่ได้รับจัดสรรได้ทนั วันทาการแรกของการซื้ อขาย

5.9.6. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการจองซื้ อหลักทรัพย์ของบริ ษทั วิธีการชาระเงินค่าจอง
ซื้ อหลักทรัพย์ และ/หรื อข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้ อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ตามความเหมาะสม
ในกรณี ที่เ กิดปั ญหา อุปสรรคหรื อข้อจ ากัดในการดาเนิ น งาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้ อ
หลักทรัพย์ของบริ ษทั
5.9.7. กรณี ที่ผจู ้ องซื้ อไม่นาส่ งเอกสารตามที่กาหนดภายในระยะเวลาการจองซื้ ออันเป็ นเหตุให้บริ ษทั ไม่ สามารถ
ระบุตวั ตนของผูจ้ องซื้ อได้ บริ ษทั จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ รายดังกล่าวสละสิ ทธิในการจองซื้ อหลักทรัพย์และ
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิที่จะไม่จดั สรรหลักทรัพย์ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ รายดังกล่าว
6.

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน
บริ ษทั ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะนาเงินจากการใช้สิทธิ แปลงสภาพของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1)ดังกล่าวไปใช้ตามแผนการดาเนิ นธุ รกิจ และแผนการขยายธุ รกิจหรื อโครงการใน
อนาคตและเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดาเนินการในอนาคต ซึ่ งการขยายธุ รกิจดังกล่าวบริ ษทั มีจาเป็ นต้องหา
เงินทุน โดยบริ ษทั มีแผนในการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารชนิดน้ า โครงการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ รวมไปถึงพิจารณาการ
ลงทุนในเครื่ องมืออินโนเวชัน่ ด้านอาหารเสริ มและการตลาดเพื่อเป็ นผูน้ าอาหารเสริ ม เพื่อต่อยอดธุ รกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
ของบริ ษทั นอกจากนี้ยงั มีแผนการลงทุนในประเทศจีนสาหรับการขยายกลุ่มผูบ้ ริ โภคของบริ ษทั ในอนาคต รวมถึงใช้เพื่อเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
แผนการใช้ เงิน

จานวนเงิน

แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารชนิดน้า
ประมาณ 330 ล้านบาท
ลงทุนในอาคารโรงงานสายการผลิต ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารชนิ ดน้ า
สาหรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารชนิ ดน้ า
แผนการพัฒนาโครงการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ
ลงทุนในที่ดินและอาคาร
ประมาณ 680 ล้านบาท
ลงทุนในเครื่ องจักรและนวัตกรรมเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ
สาหรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ
ประมาณ 500 ล้านบาท
ลงทุนในเครื่ องมื ออินโนเวชั่ นด้ านอาหารเสริมและการตลาดเพื่อเป็ นผู้นาอาหารเสริม
ค่ าใช้ จ่ายในการตลาดเพื่อสร้ างตราสิ นค้ าสาหรับผลิตภัณฑ์ สมุนไพรสกัดและนาไปขาย
ประมาณ 300 ล้านบาท
ส่ งตัวแทนจาหน่ ายประเทศจีน
ลงทุนในประเทศจีน
ลงทุนในอาคารโรงงานสายการผลิต สารสกัด
ลงทุนในเครื่ องจักรและนวัตกรรมสกัด
ประมาณ 780 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการขาย
สาหรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนในประเทศจีน
ประมาณ 280 ล้านบาท
เงินทุนหมุนเวียนกลุ่มผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมเดิมของบริษัท
ประมาณ 2,870 ล้านบาท
รวม

สั ดส่ วนการใช้ เงิน

ประมาณร้อยละ 11.50

ประมาณร้อยละ 23.69
ประมาณร้อยละ 17.42
ประมาณร้อยละ 10.45

ประมาณร้อยละ 27.18

ประมาณร้อยละ 9.76
ประมาณร้อยละ 100.00

7.

ประโยชน์ ที่บริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิม่ ทุนจดทะบียนของบริ ษทั โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรั บการ
ใช้สิ ท ธิ ตามใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ ฯ ครั้ งที่ 1 (DOD-W1)จะเป็ นการช่ ว ยให้บ ริ ษ ัท สามารถมี ค วามพร้ อ มและเพิ่ มความ
แข็งแกร่ งทางการเงินเพื่อให้สามารถดาเนิ นโครงการในอนาคต และเพื่อสารองไว้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรั บการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ในอนาคต

8.

ประโยชน์ ที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)
เงินทุนที่บริ ษทั ได้รับจากการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1) รวมถึงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของผู ้
ถือหุน้ เดิมในครั้ งนี้ จะช่วยส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตตามแผนธุ รกิจของบริ ษทั สร้ างความแข็งแกร่ งทางการเงินให้แก่บริ ษทั
เนื่องจากบริ ษทั จะมีเงินทุนเพียงพอที่จะขยายธุรกิจและโครงการในอนาคตพร้ อมทั้งมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ทาให้บริ ษทั มีความสามารถในการสร้างรายได้และสร้างผลตอบแทนในรู ปผลกาไร อีกทั้งเป็ นการ
เพิ่มศักยภาพในการเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรื อมีศกั ยภาพและมีโอกาสที่จะเจริ ญเติบโตต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ผู ้
ถือหุน้ ที่ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1)ก็จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เช่น มีสิทธิได้รับเงินปั น
ผล สิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้

9.

รายละเอียดอื่นที่จาเป็ นสาหรับการใช้ ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ควบใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ
ครั้งที่1(DOD-W1)ของบริษัท
บริ ษทั จะนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งที่1(DOD-W1)ในการซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้ งที่ 1 (DOD-W1) เข้าจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่ วนรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฎตามสรุ ปข้อกาหนด
ว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกและผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่1(DOD-W1) ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7

เรื่อง

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XR)

subject:

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

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

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

DOD

วันขึน
้ เครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XR

09/05/2019

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)

13/05/2019

อัตราส่วน (ratio)
หุ้นสามัญเดิม (Old) : ใบแสดงสิทธิฯ (Warrants)

2.25:1 (W1)

ราคาหน่วย/หุน
้ /บาท (Baht per share)

0.10

กาหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Subscription Period)

24/06/2019 - 28/06/2019

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

.......(2)....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในวันที่ (contact within)
24/06/2019
**เพิ่มเติม (Remark) : เป็นการให้สิทธิแก่ผู้
ถือหุ้นสามัญเดิมจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ
ฯ (DOD-W1)

