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ที่ DCC 019 / 2564

วันที่ 1 มีนาคม 2564

เรือ่ ง

แจ้งกาหนดการใช้สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน (DCC-W1) ครัง้ สุดท้าย

เรียน

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญของ บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (DCC-W1)

สิง่ ที่สง่ มาด้วย

1. แบบแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญของ บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 1 (DCC-W1)
2.ใบนาฝากชาระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip)

ตามที่ บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดั สรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญ ครัง้
ที่ 1 (DCC-W1) ให้ผถู้ ือหุน้ เดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เป็ นจานวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 2,611,197,583 หน่วย อายุ 3 ปี โดยมีกาหนดการใช้สิทธิ ปีละ 1 ครัง้ คือ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย คือ วันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทาการให้
เลือ่ นวันกาหนดการใช้สทิ ธิดงั กล่าว เป็ นวันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สทิ ธิดงั กล่าว)
บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดสาคัญเกี่ยวกับการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษั ท
ตาม DCC-W1 ครัง้ สุดท้าย ดังนี ้
1. อัตราและราคาการใช้สทิ ธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนได้ 1 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 1.15 บาท
2. ระยะเวลา
2.1 วันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
2.2 วันสุดท้ายที่สามารถซือ้ หรือขาย DCC-W1
2.3 ระยะเวลาการหยุดพักการซือ้ ขาย DCC-W1
(ขึน้ เครือ่ งหมาย SP)
2.4 วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน DCC-W1
2.5 ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ
(ครัง้ สุดท้าย)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
วันที่ 8 เมษายน 2564
วันที่ 9 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
วันที่ 16 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
วันที่ 22 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.00 น.-15.30 น. (รับเอกสารเฉพาะวันทาการ
ของบริษัท)

2.6 การสิน้ สภาพของ DCC-W1

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เป็ นต้นไป เมื่อพ้น
กาหนดการใช้สทิ ธิ ครัง้ สุดท้ายในวันที่ 7 พฤษภาคม
2564 DCC-W1 จะหมดอายุ และสิน้ สุดการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

3. ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิและสถานทีต่ ิดต่อในการใช้สทิ ธิ
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรหลักทรัพย์ 87/2 อำคำรซีอำร์ซี ออลซีซ่นั ส์ เพลส ชัน้ 12 ถนน
วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 โทรศัพท์ (66) 0-2672-5999 ต่อ 2521 และ 2525
โทรสำร (66) 0-2672-5929
4. วิธีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถขอรับใบแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สำมัญได้ที่ ตวั แทนรับแจ้งควำม
จำนงกำรใช้สิทธิ ณ สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ ตำมข้อ 3 ในระหว่ำงระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้
หรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ของบริษัท www.dynastyceramic.com/publications และดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
4.1 ใบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ: ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องกรอกใบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิให้
ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นนิติบคุ คล จะต้องลงนามโดยกรรมการผู้
มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ พร้อมประทับตรานิติบคุ คล (ถ้ามี)
4.2 เอกสารแสดงตน: ในการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิแต่ละครัง้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งมอบ
เอกสารแสดงตนในแต่ละกรณีให้แก่ตวั แทนรับแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิดงั นี ้
4.2.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่
บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขที่บตั รประจาตัวประชาชน 13 หลัก
(ในกรณีที่มีการเปลีย่ นชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล ซึ่งทาให้ชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิทธิให้แนบสาเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อ
สกุล ด้วย) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องแนบคายินยอมของบิดา
หรือมารดาหรือผูป้ กครอง (แล้วแต่กรณี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบุคคลดังกล่าว และสาเนาทะเบียน
บ้านของผูจ้ องซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
4.2.2 บุคคลธรรมดาที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย: สาเนาใบต่างด้าวหรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
4.2.3 นิติบุคคลสัญชาติไทย: สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ในแต่ละครัง้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ี
อานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
4.2.4 นิติบคุ คลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย: สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ นิติบคุ คล หนังสือบริคณห์สนธิ และ/
หรือหนังสือรับรองของนิติบคุ คล ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของ

นิติบคุ คล (ถ้ามี) และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ทัง้ นี ้ เอกสารทัง้ หมดต้องได้รบั การลงลายมือชื่อ
โดยโนตารี่ พลับบลิค และรับรองความถูกต้องโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้
จัดทา (Authentication) และมีอายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้
4.3 ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ: ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งมอบใบสาคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ตวั แทนรับแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ตามจานวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจานง
ในการใช้สทิ ธิ
4.3.1 ในกรณีที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิมีใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในความครอบครอง (Scrip) สามารถ
ติดต่อขอแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ทนั ที
4.3.2 ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิอยูใ่ นระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scrip less) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่
ต้องการใช้สิทธิตอ้ งแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาหนด โดยดาเนินการดังนี ้
 ในกรณีที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิมีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยมีใบสาคัญแสดงสิทธิ ฝาก
อยู่ในบัญชีบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่
ต้องการใช้สทิ ธิตอ้ งแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออก
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กาหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่เป็ น
นายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนินการแจ้งกับศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะดาเนินการออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้
เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อซือ้ หุน้ สามัญ
 ในกรณีที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ของตนเองโดยมีใบสาคัญแสดงสิทธิฝาก
อยู่กับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในบัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิ ที่ตอ้ งการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ตอ้ งแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่ อขอถอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อให้ออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยยื่นต่อ
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิจากบัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะดาเนินการออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็ นหลักฐาน
ประกอบการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญ
5.การชาระเงินค่าหุน้ สามัญ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิตอ้ งชำระเงินค่ำหุน้ สำมัญครัง้ เดียวเต็มจำนวนตำมจำนวนในกำรใช้สิทธิที่ระบุไว้ในใบ
แจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ภำยในกำหนดระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ และไม่เกินวันกำหนดใช้ สิทธิแต่ละครัง้
โดยดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
5.1 กรณีชาระด้วยการโอนเงินสด เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ เข้าบัญชี ณ ทีท่ าการของธนาคาร
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิตอ้ งชาระเงินค่าหุน้ สามัญครัง้ เดียวเต็มจานวนตามจานวนในการใช้สทิ ธิที่ระบุไว้ในใบแจ้งความ

จานงการใช้สิทธิ ณ วันที่แจ้งความจานงในการใช้สิทธิ แต่ละครัง้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่ อบัญชี “บริษัท
หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด เพื่อการจองซื้อ” เลขที่บญ
ั ชี 155-3-00030-1 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาออลซีซ่นั ส์ เพลส เท่านัน้ โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารข้างต้น
โ ด ย ต้ อ ง ใ ช้ ใ บ น า ฝ า ก ช า ร ะ เ งิ น ค่ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร (Bill Payment) จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท
www.dynastyceramic.com/publications และต้องระบุชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
ไว้ในใบนาฝาก (Bill Payment) ซึง่ หากชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ต้องนาฝากก่อนเวลา 12.00 น. ของวันทาการ
2 วันก่อนวันใช้สิทธิแต่ละครัง้ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากสานักหักบั ญชีใน
กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการเท่านัน้ ( กรณีการชาระ ณ ที่ทาการของธนาคาร ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะเป็ นผู้
รับภาระค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง )
5.2 กรณีชาระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน)
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิตอ้ งชาระเงินค่าหุน้ สามัญครัง้ เดียวเต็มจานวนตามจานวนในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในใบแจ้งความ
จานงการใช้สทิ ธิ ณ วันที่แจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิแต่ละครัง้ โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารไทยพาณิชย์
จ ากัด (มหาชน) เช่ น ATM , INTERNET หรือ APPILCATON โดยเลือ กการช าระค่าสิน ค้า และบริก าร ใส่ร หัสบริษั ท
หลักทรัพย์โกลเบล็ก จากัด คือ 1553000301 เลขทีอ่ า้ งอิง 1 คือ ระบุเบอร์โทรศัพท์ เลขทีอ่ า้ งอิง 2 คือ เลขบัตรประชาชน
หรือเลขหนังสือเดินทาง และใส่จานวนเงิน ทัง้ นีต้ อ้ งพิมพ์ใบยืนยันการชาระเงิน ( Pay-in Slip ) เพื่อแนบกับเอกสารการ
จองด้วย และต้องระบุชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ใน ใบยืนยันการชาระเงิน ( ซึง่ วิธีการชาระ
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จะไม่มีคา่ ธรรมเนียมธนาคาร)
5.3 ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องนาส่งหลักฐานการชาระเงิน สาหรับราคาการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
เพื่อซือ้ หุน้ สามัญ ส่งให้แก่ตวั แทนรับแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิ ณ สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สทิ ธิ ตามข้อ 3 พร้อมเอกสาร
ที่ใช้ประกอบการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญอื่นๆ ตามข้อ 4
5.4 การใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเพือ่ ซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อตัวแทนรับแจ้งความจานง
การใช้สทิ ธิเรียกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านัน้ หากตัวแทนรับแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของตัวแทนรับแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิ ตัวแทนรับแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิจะ
ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญในครัง้ นัน้ ๆ โดยตัวแทนรับแจ้งความจานงการใช้
สิทธิจะแจ้งให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิมารับใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค
หรือดราฟต์ ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนด้วยตนเอง ภายใน 14 วันนับจากวันครบกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยจะไม่มี
การคานวณดอกเบีย้ ให้ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญได้
ในวันใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญครัง้ ถัดไป เว้นแต่การใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญครัง้ นัน้ จะเป็ นการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญครัง้ สุดท้าย ให้
ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สทิ ธิ บริษัทจะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายอื่น
ใดไม่วา่ ในกรณีใดๆ

5.5 ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าอากรแสตมป์ และ/หรือ ภาษีทเี่ กิดขึน้ อันเนือ่ งจากการใช้
สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ตลอดจนจะต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บงั คับในการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด(มหาชน)

(นายมารุต แสงศาสตรา)
ประธานกรรมการบริหาร

สานักเลขานุการบริษัทฯ
โทร.02-2769275-80 ต่อ 403

เลขที่
...............................

แบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิซอื้ หุ้นสามัญของ บริษัท ไดนาสตีเ้ ซรามิค จากัด (มหาชน) (DCC-W1)

ครัง้ ที่
วันที่ยื่นความจานงการใช้สิทธิ

วันกาหนดการใช้สิทธิ
ทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเลขที่

เรียน คณะกรรมการ บริษัท ไดนาสตีเ้ ซรามิค จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผูจ้ องซือ้ หุน้ )
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน

-

-

-

-

บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวเลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง

นิติบคุ คลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล
ชื่อ นาย นาง
วัน/เดือน/ปี เกิด

นางสาว

นิติบคุ คลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบคุ คล

นิติบคุ คล
เพศ

นามสกุล
อาชีพ

สัญชาติ

บ้านเลขที่

หมู่ท่ี

ตรอก/ซอย

เขต/อาเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย ์

ถนน

แขวง/ตาบล

โทรศัพท์ (บ้าน)

โทรศัพท์ (มือถือ)

ในฐานะผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่จี ะขอใช้สทิ ธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ไดนาสตีเ้ ซรามิค จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี ้

จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย)

จานวนหุน้ สามัญที่ได้
จากการขอใช้สิทธิ (หุน้ )

อัตราการใช้สิทธิ

ราคาใช้สิทธิ
(บาทต่อหุน้ )

ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุน้ สามัญ 1 หุน้

1.15

ข้าพเจ้าได้สง่ มอบใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ(ถ้ามี) ดังนี ้
ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทีส่ ่งมอบ
เลขที่
จานวน (หน่วย)

รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้
(บาท)

จานวนเงิน (ตัวอักษร)

จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิทขี่ อรับทอน (ถ้ามี)
(หน่วย)

วิธีการรับใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่ขอรับทอน (ถ้ามี)
ให้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนที่ขอรับทอนไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้บริษัท
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่
นาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าฝากเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ เลขที่
ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษัทนัน้
ให้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีขอรับทอนไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 (การถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผูจ้ องซือ้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนดไว้)
ให้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนที่ขอรับทอนไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่งใบสาคัญแสดงสิทธิให้ขา้ พเจ้าตามชื่อที่อยู่ท่รี ะบุไว้ขา้ งต้นทางไปรษณียล์ งทะเบียน

หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี ้ : (ผูจ้ องซือ้ โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้ )
นาหุน้ เข้าบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ของตนเอง : ให้ออกใบหุน้ ตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้บริษัท
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่
นาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ เลขที่
ชื่อ
(ชื่อผูจ้ องซือ้ หุน้ ต้องเป็ นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์เท่านัน้ )
นาหุน้ เข้าฝากบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ : ให้ออกใบหุน้ ตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดย
นาเข้าบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (การถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผูจ้ องซือ้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนดไว้)
รับเป็ นใบหุน้ : ให้ออกใบหุน้ ตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุน้ ให้ขา้ พเจ้าตามชื่อที่อยู่ท่รี ะบุไว้ขา้ งต้นทางไปรษณียล์ งทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทดาเนินการใดๆ เพื่อทาให้
สามารถจัดทาใบหุน้ และส่งมอบใบหุน้ แก่ขา้ พเจ้าโดยเร็ว แต่ไม่เกิน 15 วันทาการ นับจากวันกาหนดการใช้สทิ ธิ ซึ่งข้าพเจ้าตกลงว่า ข้าพเจ้าอาจได้รบั ใบหุน้ หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรั พย์ของบริษัทเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกันนีข้ า้ พเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าวโดย
เงินโอนเข้าบัญชี โดยสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด เพื่อการจองซือ้ ” เลขที่บญ
ั ชี 155-3-00030-1 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาออลซีซ่ นั ส์ เพลส

กรณีท่จี านวนเงินที่จะใช้ในการชาระค่าจองซือ้ ตัง้ แต่ 700,000 บาท ขึน้ ไป โปรดระบุ ผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ท่แี ท้จริง ตามประเภทของผูจ้ องซือ้
ในกรณีท่ผี จู้ องซือ้ เป็ นบุคคลธรรมดา
ตนเอง
บุคคลอื่น โปรดระบุ ......................................................................

ในกรณีผจู้ องซือ้ เป็ นนิติบคุ คล โปรดระบุ ....................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซือ้ หุน้ สามัญจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการที่ได้แสดงไว้ขา้ งต้นนี ้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญของบริษัทที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมชาระเงินค่าจอง
ซือ้ หุน้ มายังบริษัทภายในระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ หรือ เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ที่ไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท

ลงชื่อ

ผูต้ รวจรับการจองซือ้

(

ลงชื่อ

)

ผูจ้ องซือ้ หุน้ สามัญ

(

)



หลักฐานการใช้สิทธิจองซือ้ หุ้นสามัญ บริษัท ไดนาสตีเ้ ซรามิค จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) - โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้ ้วย
วันที่
บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จากัด ได้รบั เงินจาก
ทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเลขที่
เป็ นจานวนเงินรวม

บาท

เลขที่
(ชื่อตามใบจอง)
ในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน
และมีใบสาคัญแสดงสิทธิท่ขี อรับทอน (ถ้ามี)

โดยชาระเป็ น
เงินโอน ลงวันที่............................ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน)
ผูจ้ องซือ้ ต้องการให้ดาเนินการส่งมอบหุน้ สามัญดังนี ้
บัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์
นาหุน้ เข้าฝากบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ของผูจ้ องซือ้ ที่มีอยู่กบั บริษัทซึ่งมีเลขที่สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่
เลขที่
ออกใบหุน้ ในนาม “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยเข้าบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600”
ออกใบหุน้ ในนามผูจ้ องซือ้
เจ้าหน้าที่ผรู้ บั มอบอานาจ

หุน้

ราคาหุน้ ละ
จานวน

1.15

บาท
หน่วย

ผู้ฝากเลขที่Participant
ชือ่ บริษัท
No.
Company Name
002
บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.
030

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

003

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

032

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

004

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

034

บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

005

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
CIMB SECURITIES INTERNATIONAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

038

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

048

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

007

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

050

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

008

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

051

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

010

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

200

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

211

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED

013

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

213

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

014

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

221

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ช่ นั พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED

015

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

224

บริษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

016

บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

225

บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED

019

บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี ้ จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED

229

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023

บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED

244

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026

บริษัทหลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

247

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

027

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

248

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

924

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

236

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

243

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอ้ ร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

245

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

301

ธนาคารซิตแี ้ บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES

328

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

302

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

329

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) เพื่อผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

303

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY

334

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

304

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.

336

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

337

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

308

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) – เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

339

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

311

ธนาคารคาลิยง (เครดิต อะกริกอล อินโดสุเอช)
CALYON BANK (CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ)

340

ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

312

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

341

บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED

315

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) (เพื่อผูฝ้ ากหลักทรัพย์)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN

342

บริษัทเงินทุน ฟิ นันซ่า จากัด
FINANSA CREDIT COMPANY LIMITED

316

ธนาคารสินเอเซีย จากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้ น)
ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

343

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

318

บริษัท ดอยช์ ทรัสตรี จากัด
DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED

344

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

320

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH

345

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

324

ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

407

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

326

ธนาคาร เดอะโรยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH

417

ธนาคารอาร์ เอช บี จากัด
RHB BANK BERHAD

022

230

SUB-BROKER

CUSTODIAN

