
เรียน ทา่นลกูค้า

เรื�อง

บริษัทขอแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิครั �งสดุท้าย :

ลกูค้าที"ได้สิทธิในการจองซื �อ ตามรายชื"อปิดสมดุทะเบียนในวนัที" :

อตัราส่วนและราคาจอง :

ระยะเวลาการจองซื �อและใช้สิทธิ :

:

กรณีท่านลูกค้าประสงค์ให้ทสิโก้ดาํเนินการยื�นเอกสารการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิครั$งสุดท้าย 

กรณีชําระคา่จองซื �อด้วยการโอนเงิน :

:

วธีิชําระเงนิ

โอนเงิน ได้ตั �งแต่ :

เช็คบคุคล  ลงวนัที" :

:

:

เช็คบคุคล  ลงวนัที" :

:

:   ''DNA 2002 Public Company Limited''

เอกสารประกอบการจองซื $อ

ตัวแทนในการรับจอง และสถานที�ตดิต่อ

 ที"อาจจะเกิดขึ �น  ข้อมลูข้างต้นใช้สําหรับลกูค้าทิสโก้ เท่านั �น

การใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิครั �งสดุท้าย DNA-W1

 บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จํากดั (มหาชน) (DNA-W1)

  26  ตลุาคม  2561

  ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย : หุ้นสามญั 5 หุ้น ราคา 0.10 บาท 

  วนัที"  1  -  15  พฤศจิกายน  2561

ระยะเวลาการจองซื �อและใช้สทิธิ_NVDR   วนัที"  1  -  12  พฤศจิกายน  2561

  เฉพาะวนัทําการ ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ เวลา 15.30 น.

ขอให้ส่งเอกสารประกอบการจองซื�อฉบับจริง ที�กรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง มายัง บล.ทสิโก้ ภายในเวลาที�กําหนด ดังนี�

กรณีชําระค่าจองซื �อด้วยเช็คบคุคล, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์   ส่งกลับถงึบล. ทสิโก้ ภายใน วันที�  12  พฤศจกิายน  2561

  ส่งกลับถงึบล. ทสิโก้ ภายใน วันที�  13  พฤศจกิายน  2561

กรณีลกูค้าได้รับสิทธิจาก NVDR   ส่งกลับถงึบล. ทสิโก้ ภายใน วันที�  8  พฤศจกิายน  2561

  วนัที"  1  -  13  พฤศจิกายน  2561

  วนัที"  1  -  13  พฤศจิกายน  2561

แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์   ซื �อวนัไหนลงวนัที"วนันั �น แตไ่ม่เกิน วนัที"  12  พฤศจิกายน  2561

รายละเอียดของบญัชีธนาคารที"ใช้รับชําระคา่จองซื �อ (สั"งจ่าย)   “บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จาํกัด (มหาชน)”

  โอนเงนิได้ที� ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด(มหาชน) 

  สาขาสีลม คอมเพล็กซ์ บช.ออมทรัพย์  เลขที� 411-008329-3

วธีิชําระเงนิ_NVDR

  วนัที"  1  -  12  พฤศจิกายน  2561

แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์   ซื �อวนัไหนลงวนัที"วนันั �น แตไ่ม่เกิน วนัที"  8  พฤศจิกายน  2561

รายละเอียดของบญัชีธนาคารที"ใช้รับชําระคา่จองซื �อ (สั"งจ่าย)

1. ใบเบกิหุ้น  (ตามแนบ)

2. ใบแจ้งความจํานงใช้สิทธิ ระบขุ้อมลูเพื"อเข้าบญัชี “บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จํากดั” สมาชิกผู้ฝากเลขที" “002”)

3. ใบรับรองการจอง กรณีไม่มีใบรับรองการจอง ลกูค้าต้องโทร.สอบถามเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นที"เบอร์ 02-009-9999 (TSD)

4. สําเนาบตัรประชาชน(รับรองสําเนาถกูต้อง) กรณีบตัรประชาชนตลอดชีพกรุณาแนบสําเนาทะเบียนบ้าน(รับรองสําเนาถกูต้อง)

5. หลกัฐานการชําระเงิน ฉบบัจริง 

บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จํากดั (มหาชน) เลขที" 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั �น 21 ห้องเลขที"บี ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

ติดต่อ คณุพรรณนิภา Tel.0-2231-3555 Fax.0-2231-3554

(สําหรับผู้ ถือหุ้น NVDR ติดตอ่ยื"นเอกสารได้ที" บล.ทิสโก้ จํากดั สํานกังานใหญ่   ชั �น 4 โทร. 02-6336441-5 ระยะเวลาในการรับจองเป็นไปตามที" NVDR กําหนด)

หมายเหต ุ** กรณีท่านลกูค้าส่งเอกสารการจองซื �อไม่ทนัเวลาที"บริษัทกําหนด หรือเอกสารไม่ถกูต้องครบถ้วนตามที"บริษัทตวัแทนกําหนด บริษัทไม่รับผิดชอบต่อผลเสียหายใดๆ
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I/We hereby confirm that the information herein is correct and in accordance with my intentions.  These also include the case that I/we request TISCO Securities to withdraw and/or transfer 
securities to other accounts.  I/We would be responsible for any liabilities, which may cause from the above transactions to TISCO Securities or any other person, without any conditions.  
I/We acknowledge that, upon request from the Revenue Department or any other authorities, TISCO Securities shall disclose the information herein. 
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