
แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สทิธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จ ากัด (มหาชน) 
Subscription form for common shares of DNA 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED 

วันที่ยื่นความจ านงการใช้สิทธิ / Subscription Submission Date ........................................................................ 
ทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเลขที่ / Warrant holder registration No. ..........................................................  

เรียน คณะกรรมการ บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จ ากัด (มหาชน) 
To The Board of Directors of DNA 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล) / (Mr./Mrs./Miss/Juristic person) ................................................................... นามสกุล/Surname ........................................................ วัน/เดือน/ปีเกิด/Birth Date 
......... /.......... /............ เพศ/Sex .................. สัญชาติ/Nationality ........................... อาชีพ/Occupation .................................. บ้านเลขที่ปัจจุบัน/Address No............... ตรอก/ซอย/Soi .................................................. 
ถนน/Road ........................................................ แขวง/ต าบล/Sub-District ............................................. เขต/อ าเภอ/District ................................................... จังหวัด/Province ……............................................................ 
รหัสไปรษณีย์/Postal Code ........................................ โทรศัพท/์Telephone ...................................................... เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/Tax ID No……………………………………………………….. 
ประเภทการเสียภาษี/Type of Tax Planning   หักภาษี / Tax to be deducted    ไม่หักภาษี / Tax no to be deducted  
โปรดระบุประเภทผู้จองซื้อหุ้น/Please specify type of subscribers  

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย/Thai Individual  เลขบัตรประจ าตัว เลขที่ / Identification No. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว/Alien Individual ใบต่างด้าว/Alien card, หนังสือเดินทาง/Passport, เลขบัตรประจ าตัวเลขที่/ID card No…………………………………………………………………………………... 
นิติบุคคลสัญชาติไทย/Thai Juristic Entity  เลขทะเบียนบริษัท/Company Registration No. ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว/Alien Juristic Entity  เลขทะเบียนบริษัท/Company Registration No. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ในฐานะผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (DNA-W1) ของบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จ ากัด (มหาชน) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จ ากัด (มหาชน) ตามรายละเอียด
ดังนี้/Being the warrant holder of DNA 2002 PLC (DNA-W1), I hereby intend to exercise the right to purchase the common shares of DNA 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED as follow: 
1. จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ/Amount of the warrants to exercise ..................................................................................................................................... หน่วย/Unit  
2. จ านวนหุ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ/Amount of the common shares received from the exercise of the warrants ................................................หุ้น/Share อัตราการใช้สิทธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
: 5 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ/The exercise ratio : 1 warrant : 5 common share at the exercise price of Baht 0.10 per share or 
adjusted price as refer in the Terms and Conditions of Warrant 
3. รวมเป็นเงินที่ต้องช าระในการจองซื้อหุ้นสามัญ/Totaling of payment ............................................................................... บาท/Baht และ ค่าอากร/and duty stamps ..................................................... บาท/Baht   
4. ข้าพเจ้าได้ช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว โดย/I herewith submit for payment of the common shares by  
     เช็ค/Cheque   แคชเชียร์เช็ค/Cashier Cheque   ต๋ัวแลกเงินธนาคาร/Bill of Exchange   เงินสด/Cash  
สั่งจ่าย “บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จ ากัด (มหาชน)”/payable to “DNA 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED” ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาศูนย์การค้าสีลม คอมเพล็กซ์ เลขที่บัญชี 411-008329-3  
เลขที่/No. .................................................................. วันที่/Date ............................................................ ธนาคาร/Bank .................................................................. สาขา/Branch .................................................................... 
5. ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญและรับทอนใบส าคัญแสดงสิทธิ(ถ้ามี)ดังนี้/I have delivered the warrant certificate and received the less warrants, which are not exercised (If any.)  
ส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน/Amount of Delivered warrants ..................................................................... ใบ Certificate (s) ตามรายละเอียดดังนี้ / with the following details :  
เลขที่ใบส าคัญ/Warrant Certificate (s) No. ................................................................................. จ านวน/Amount ...................................................................................... หน่วย/Unit  
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี)/Amount of the less warrants which are not exercised (If any) .................................................................................... หน่วย/Unit 
6. หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้จองซื้อหุ้นเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
When I receive the above common shares as allotted to me, I hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one of the followings) :  

ให้ออกหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท………………………………………………………………… ผู้ฝากเลขที่……………………… 
น าหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ประเทศไทย) จ ากัดเพื่อผู้ฝาก เพื่อบัญชีซื้อขายหุ้นเลขที่……………………………… ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น ภายใน 7 วันท าการนับจากวันก าหนดการใช้สิทธิ 
Issue the common shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for…………………………………………………….……………………………… 
Participant No……………….. to deposit those common shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account No……………………………………………… 
I have with that company within 7 business days from the exercised date.  
ให้ออกใบหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าโดยข้าพเจ้ายินดีที่จะมอบหมายให้บริษัทด าเนินการใดๆ เพื่อท าให้การจัดท าใบหุ้นสามัญและการส่งมอบใบหุ้น สามัญมาให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วันท า
การนับจากวันก าหนดการใช้สิทธิ / Issue the common share certificates in my name for the allotted amount of common shares, I hereby agree to assign the company to proceed 
in any manner to have the common share certificates made and delivered to me within 15 business days from the exercised date. 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะรับซื้อหุ้นสามัญจ านวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน เรียบร้อยพร้อมเช็คแคชเชียร์เช็คต๋ัวแลกเงิน 
มาถึงบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ หรือเช็คแคชเชียร์เช็คต๋ัวแลกเงินไม่ผ่านการช าระเงินจากธนาคารให้ ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิการจองซื้อหุ้น / I hereby undertake to 
purchase the above amount of common shares or any amount as allotted to me. I shall not cancel my subscription, if I do not deliver this subscription form which has been completely 
filled in and cheque / cashier cheque / bill of exchange / cash to the company within notification period or cheque / cashier cheque / bill of exchange is been refused from the bank, I 
shall not intend to exercise the warrants.  

ลงชื่อ/Signature……………………………………………………………………………ผู้ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ/Subscriber 
            (…………………………………………………….……………………………………) 

บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จ ากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
DNA 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED received money from (Name of subscriber) ………………………….………………………………………………………………………………………………………………. 
เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จ ากัด (มหาชน) : DNA-W1/For a subscription of common shares of DNA 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED : DNA-W1 จ านวนหุ้นสามัญ
ที่ได้จากการใช้สิทธิ/Amount of common shares received from the exercise of the right……………………………………………. หุ้น/Shares ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท/at the price of Baht 0.10 per share จ านวน
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน/Amount of the less warrants which are not exercised ......................หน่วย/Unit ช าระโดย / payment by  

เงินสด/Cash   เช็ค/Cheque  แคชเชียร์เช็ค/Cashier Cheque          ต๋ัวแลกเงินธนาคาร/Bill of Exchange เลขที่ / No…………………………………………….  
วันที่/Date ............................. ธนาคาร/Bank......................................... สาขา/Branch……………………………………….. จ านวนเงิน/Amount of Baht…………....................บาท  

 
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอ านาจ/Authorized officer………………………………….………………………………………………………..…… 
   (……………………………..…………………………………………………………………………) 

DNA-W1 

  

 
 
 
 

    

 

 

    



 
 
 

บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จ ากัด (มหาชน) 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิเปน็หุ้นสามญั  
1. ต้นฉบับใบส าคญัแสดงสิทธ/ิใบแทนท่ีจะขอใช้สิทธิแปลงสภาพ  
2. แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่กรอกข้อมูลรายละเอยีดครบถ้วน  
3. เอกสารประกอบการขอใช้สิทธิ  

3.1 กรณีบุคคลธรรมดา  
− ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

3.2 กรณีนิติบคุคล  
− ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้ขอใช้สิทธิ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
− หนังสือมอบอ านาจ ถ้าม)ี  
− ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามกระท าการแทนนิติบุคคล หรือผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  

4. เอกสารหลักฐานการช าระเงิน  
 

วิธีการช าระเงิน  
1. ช าระโดย เช็ค / ดราฟท์ / แคชเชียร์เช็ค / ตั๋วแลกเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันท าการ ขีดคร่อม

เฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จ ากัด (มหาชน)” โดยเช็คจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 และยื่นความ
จ านงระหว่างวันท่ี 1-13 พฤศจิกายน 2561 (ก่อนเที่ยง) 

2. ช าระโดยเงินโอนเข้าบัญชี  
เข้าบัญช ีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) สาขาศูนย์การค้าสลีม คอมเพล็กซ ์เลขท่ีบัญช ี411-008329-3 
ช่ือบัญช ีบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จ ากัด (มหาชน)  
หรือบัญช ี“DNA 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED” โดย  
โอนเงินเข้าบัญชีไม่เกนิวันที ่15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. และยื่นความจ านงระหว่างวันท่ี 1-15 พฤศจิกายน 2561  
เวลา 9.00 –15.00 น.  

 
ก าหนดการในการใช้สิทธิแปลงสภาพ DNA-W1  
1. วันท่ีแสดงความจ านงใช้สิทธิแปลงสภาพ : ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 –15.00 น.  
2. วันท่ีใชัสิทธิแปลงสภาพ : วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 

 
สถานที่ติดต่อ/จัดส่งเอกสาร แสดงความจ านงในการขอใช้สิทธ ิ 
บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จ ากัด (มหาชน)  
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้นที ่21 ห้องเลขที่ บี ถนนสีลมสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ 0-2231-3555 
ช่ือผู้ประสานงาน : คุณพรรณนภิา นันทอุดมเจรญิ 

DNA-W1 


