
 

 
DNA CS019/2561 
 

                    8 ตุลาคม 2561 
 

เร่ือง  แจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการใช้สิทธคิร้ังสุดทา้ยของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จ ากัด (มหาชน) คร้ังที ่1 (“DNA-W1”) 

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

ตามท่ีบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ท าการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1 (DNA-W1) จ านวน 251,103,416 หน่วย เม่ือวันที่ 
19 พฤศจิกายน 2557 โดยมีก าหนดการใช้สิทธิครั้งเดียวในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึงเป็นวันเดียวกันกับวันที่ครบ
อายุใบส าคัญแสดงสิทธิ ทั้งน้ี เน่ืองจากวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึงเป็นวันครบก าหนดและวันใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย     
แต่เป็นวันหยุดท าการของบริษทั บริษัทจึงเลื่อนวันครบก าหนดและวันใช้สิทธิครั้งสดุท้าย เป็นวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 
   ในการน้ี บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ DNA-W1 (การใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย) 
ดังน้ี  

1. วันก าหนดการใช้สิทธิ (คร้ังสุดท้าย) 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 

 

2. อัตราและราคาการใช้สิทธิ  
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 5 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.10 
บาทต่อหุ้น  

 

3. ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธ ิ 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที ่15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 –15.00 น.  

 

4. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ DNA-W1  
ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  
 

5. ระยะเวลาหยุดพักการซ้ือขายใบส าคัญแสดงสิทธิ DNA-W1 (ขึ้นเคร่ืองหมาย SP)  
บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ หยุดพักการซ้ือขายใบส าคัญแสดงสิทธิ DNA-W1 ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 
2561 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  

 

6. การสิ้นสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิ DNA-W1  
ใบส าคัญแสดงสทิธิ DNA-W1 จะพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 
เป็นต้นไป 
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7. การจัดส่งเอกสาร  

บริษัทจะจัดส่งเอกสารประกอบการแสดงความจ านงการใช้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่
อยู่ที่ปรากฏอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียน  

 

8. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ  
บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นที ่21 ห้องเลขที่ บี ถนนสีลม
สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทร : 0-2231-3555 โทรสาร : 0-2231-3554  

 

9. วิธีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิต้องด าเนินการและจัดส่งเอกสารดังต่อไปน้ีให้แก่บริษัทตาม 

สถานที่ติดต่อข้างต้น 
9.1  ใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ:  

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะตอ้งกรอกใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิให้ถกูต้อง ครบถ้วนและชัดเจน 
พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นนิติบคุคล จะต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล
น้ัน พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งน้ี ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิได้ 
ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธ ิ 

 

9.2  ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ:  
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ 

บริษัทตามจ านวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธ ิ 
- ในกรณีของใบส าคัญแสดงสิทธิที่อยู่ในระบบใบหุ้น (Script) ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ 

ใบส าคัญแสดงสทิธิเป็นหลักฐานในการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ที่บริษัท โดยจะต้องแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิตามระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิตามท่ีระบุข้างต้น  

-  ในกรณีที่ใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่มีความ
ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ ต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อออก     
ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท าหน้าที่เป็นนายหน้าซ้ือขาย
หลักทรัพย์ (Broker) ของตนและบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว จะด าเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอน      
ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรับน าไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิของบริษัทต่อไป 
      ทั้งน้ีการใช้สิทธิครั้งน้ีเป็นคร้ังสุดท้าย กรณีไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบทั้งจ านวนเม่ือพ้นก าหนด  
วันใช้สิทธคิร้ังสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิท่ีก าหนดไว้อย่างครบถ้วน 
ให้ถือว่าใบส าคัญแสดงสิทธิน้ันสิ้นสภาพลงและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีก 
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9.3  เอกสารแสดงตน: ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องสง่มอบเอกสารแสดงตนในแต่ละกรณีดงัน้ี 
   - บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่

บัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือส าเนาเอกสารทางราชการอ่ืนที่มีเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก (ในกรณี
ที่มีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือชื่อสกุล ซ่ึงท าให้ชื่อ และ/หรือชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้ง เปลี่ยนชื่อ และ/หรือชื่อสกุล ด้วย) พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซ้ือเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบค ายินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและ/หรือมารดา) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

   -  บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย: ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

-  นิติบุคคลสัญชาติไทย: ส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลง
นามของนิติบุคคลน้ัน และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่าง
ด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง  

-  นิติบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย: ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ 
และ/หรือหนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน 
และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ทั้งน้ี เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการลง
ลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดท า
หรือรับรองความถูกต้อง  
 

9.4  เอกสารการช าระเงิน/หลักฐานการช าระเงิน: ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิตอ้งช าระเงินคา่หุ้นสามัญตาม
จ านวนในการใช้สิทธิตามท่ีระบุในใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธ ิโดยด าเนินการดังต่อไปน้ี 

- ช าระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงิน
ได้จากส านักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันท าการนับจากวันที่แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิโดยขีดคร่อมสั่ง
จ่าย “บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จ ากัด (มหาชน)” (“DNA 2002 Public Company Limited”) โดยต้องลงวันที่ในเช็คไม่
เกินวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 และยื่นความจ านงระหว่างตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2561 (วันเวลาท าการของบริษัทเท่าน้ัน) 

- ช าระเงินโดยการโอนเข้าบัญชี โดยโอนเงินเข้าบัญชี “บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จ ากัด (มหาชน)” 
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาศูนย์การค้าสีลม คอมเพล็กซ์ เลขที่บัญชี 411-008329-3 
พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังใบน าฝาก โดยต้องโอนเงินระหว่างวันที่     
1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (สามารถใช้สิทธิในวันท าการเท่าน้ัน) ภายในเวลา 15.30 น. 
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ทั้งน้ี การใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทเรียกเก็บเงินจ านวนดังกล่าวได้แล้ว

เท่าน้ัน หากบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัท  บริษัทจะถือว่าผู้ถือ   
ใบส าคัญแสดงสทิธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญในคร้ังน้ันๆ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมา
รับใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ พร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟต์ ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืน
ด้วยตนเอง ภายใน 14 วันนับจากวัน ครบก าหนดการใช้สิทธิ โดยจะไม่มีการค านวณดอกเบี้ยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งน้ี 
ภายหลังการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญจะถือว่าใบส าคัญแสดงสิทธิน้ันๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทจะไม่รับผิดชอบ 
ต่อดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอ่ืนใดไม่ว่าในกรณีใดๆ  

- ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ และ/หรือภาษีที่เกิดขึ้น        
อันเน่ืองจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบส าคญัแสดงสิทธิตลอดจนจะต้องปฏบิัติตามข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้
บังคับในการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 
   จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

  (นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล) 
กรรมการ 
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