
เลขท่ีใบจอง/Form No. ……..…………..……………… 
แบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สิทธิที�จะซือ้หุ้นสามัญ ของบริษัท เดนทลั คอรป์อเรชั�น จํากัด (มหาชน) 

NOTIFICATION FORM FOR THE EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES OF DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED. 

วนัท่ียื่นความจ านงการใช้สทิธิ/ Date to notify the intention to exercise………………………………. 
ทะเบยีนผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเลขท่ี/ Warrant holder registration No. …………………………….. 

เรียนคณะกรรมการ บริษัท เดนทลั คอรป์อเรชั�น จํากดั (มหาชน) 
To       The Board of Directors of Dental Corporation Public Company Limited 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุคล)………………………………………………………………………วนั/เดือน/ปีเกิด .............................…………… สญัชาติ .........................…………………. เพศ …………………….. 
I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)    Date or Birth    Nationality    Sex 
อาชีพ ………….......…….................... ที่อยู่เลขท่ี ........……......... ตรอก/ซอย .............................….…….  ถนน …....................…...................... แขวง/ต าบล .......……............................. เขต/อ าเภอ ……....……….......………... 
Occupation     Lane/Soi    Road  Sub-District    District 
จงัหวดั ...............…….….......................... รหสัไปรษณีย์ .............…................. โทรศพัท์ ....................................................... ประเทศ…….....….............................................……. 
Province    Postal Code    Telephone No.     Country  
เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี .......................………………………………… ประเภทการเสยีภาษี หกัภาษี ไม่หกัภาษี 
 Tax ID No.    Type of Tax Planning   Tax to be deduced   Tax not to be deduced 
โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หุ้น พร้อมแนบส าเนาหลกัฐานท่ีลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง   (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy) 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย  

Thai Individual  

 บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว  
Alien Individual  

 นิติบคุคลสญัชาติไทย  
Thai Juristic Entity 

 นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว 
Alien Juristic Person  

เลขบตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี ……………………………………………………………………………….. 
ID Card No. 
ใบต่างด้าว / หนงัสอืเดินทาง / เลขบตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี ……………………………………………….. 
Alien Card/Passport /ID Card No. 
เลขทะเบยีนบริษัท …………………………………………………………………………………….. 
Company Registration No.  
เลขทะเบยีนบริษัท / เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี …………………………………………………………... 
Company Registration No. /Tax ID No.       

ในฐานะผ้ถืูอใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซื ้อห้นุสามญัของบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรช�นั จํากดั (มหาชน) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ีจะใช้สทิธิในการจองซื ้อห้นุสามญัของบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรช�นั จํากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี� 
As a warrant holder of Dental Corporation Public Company Limited, I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase the common shares of Dental Corporation Public Company Limited as stated below: 
1. จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สิทธิ…………………………………………..……...หน่วย

Amount of the warrants to exercise…………………………………………..……...unit(s) 
2. อตัราการใช้สทิธิเทา่กบัใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย : 1 ห้นุสามญัในราคาห้นุละ 4.00 บาท หรือราคาการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิหากมีการปรับราคาใช้สทิธิและ/หรืออตัราการใช้สทิธิตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสทิธิข้อท่ี 6

The exercise ratio is warrant 1 unit(s): common share 1 share(s) with the exercise price of Baht 4.00 per share or adjusted price and/or ratio as refer in the Terms and Conditions of Warrant clause 6
3. รวมเป็นเงินท่ีต้องช าระในการจองซือ้หุ้นสามญั………………….........…..บาท (........................................................................................................................ ....) และค่าอากร.................บาท (……………………...………)

Totaling of payment………………….........……………………………..Baht......................................................................................................................................and duty stamps.................Baht ………………….. 
4. ข้าพเจ้าขอสง่เงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญดงักลา่ว ที่สามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้โดย 

 I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only : by
  เช็คธนาคาร /Cashier Cheque    ดร๊าฟท์ / Draft    เช็คบคุคล / Cheque     เงินโอน / Cash Transfer 

สัง่จา่ยบญัชี “บมจ. เดนทลั คอรป์อเรชั�น เพื�ีอจองซือ้หุ้นสามัญเพิ�มทุน”
Payable to “Dental Corporation Public Company Limited for Share Subscription”
  เลขท่ีเช็ค /Cheque No. ................……………................. วนัท่ี /Dated ........…………………............ ธนาคาร /Bank ……......….....………….............…......สาขา /Branch…………..….................................…………….. 

5. ข้าพเจ้าได้สง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัและขอรับทอนใบส าคญัแสดงสทิธิ (ถ้ามี) ดงันี ้
I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the  less warrants, which are not exercised (if any) as follows:

สง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิจ านวน ….………………………....…..ใบ  ตามรายละเอียด ดงันี ้
เลขท่ีใบส าคญัแสดงสทิธิ ...................……….…........ จ านวนหน่วย ...........….……..…...หน่วย 
เลขท่ีใบส าคญัแสดงสทิธิ ...................…….….……......จ านวนหน่วย................………….หน่วย 
รวมจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสทิธิที่สง่มา ...............………………..……….......………หน่วย 
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี)............................….…….………หน่วย 

Amount of delivered warrants ………………………………… certificate(s) with the following details: 
Warrant certificate(s) No.  ……………………………………. amount ….……………………….units 
Warrant certificate(s) No.  ……………………………………. amount ….……………………….units 
The total number of delivered warrants……………….…………………….………………………units 
Amount of the less warrants which are not exercised  ( if any)……………………………..……....units 

6. หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปนี ้(ผู้จองซือ้หุ้นเลอืกข้อใดข้อหนึง่)
 If the common shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one) 

 ให้ออกหุ้นสามญัทีไ่ด้รับจดัสรรนัน้ไว้ในชือ่ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท ................................................................…............. สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี ….…................. น าหุ้น
นัน้เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก เพื่อเข้าบญัชีซือ้ขายหุ้นเลขท่ี ……………....................................... ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้
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.…….….………….…… that I/we have with the said Company. 

 ให้ออกใบหุ้นสามญัที่ได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในชือ่ของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีที่จะมอบหมายให้บริษัทด าเนินการใดๆ เพื่อท าให้การจดัท าใบหุ้นสามญัและการสง่มอบใบหุ้นสามญัมาให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีใช้สทิธิ
ซือ้หุ้น 
Issue the common share certificates in my name for the allotted amount of common shares. I/We hereby agree to assign the company to proceed in any manner to have the common share certif icates made 
and delivered to me within 15 business days after the exercise date. 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซือ้หุ้นสามญัจ านวนดงักลา่ว หรือในจ านวนท่ีท่านจดัให้ และจะไมย่กเลกิการจองซือ้หุ้นสามญันี ้ แต่หากข้าพเจ้าไม่สง่ใบจองซือ้หุ้นสามญัที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมเช็ค / ดร๊าฟท์ / 
แคชเชียร์เช็ค /เงินสด มาถงึบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สทิธิ หรือเช็ค / ดร๊าฟท์ / แคชเชียร์เช็คไม่ผ่านการช าระเงินจากธนาคาร ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สทิธิการขอซือ้หุ้น 
I/We, 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/we do not deliver this subscription form which has been completely 
fitted in and cheque/ draft / cashier cheque / cash to the company within notification period or cheque / draft  / cashier cheque be refused from that bank, I/we shall not intend to exercise the warrants. 

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

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญ / Subscription Receipt (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย/Subscribers please also fill in this section) 
วนัท่ีรับใบจอง/Date ……..……………………....…….   เลขท่ีใบจอง / Form No. ………………………................................. 
บริษัท เดนทลั คอรป์อเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก  ...............................................................................................................เพ่ือจองซื ้อห้นุสามญัตามใบสําคญัแสดงสทิธิของบริษัท เดนทลั คอรป์อเรชั�น จาํกดั (มหาชน)
Dental Corporation Public Company Limited has received the money from ....................................................................................for a subscription of common shares of Dental Corporation Public Company Limited 
จ านวนหุ้นสามญัที่ได้จากการขอใช้สทิธิ….…………………..….……......…........ หุ้นในราคาหุ้นละ .....................บาท  
รวมเป็นเงินท่ีช าระ ……….............…..……….……………….......... บาท (……................................................................................................................................ ..………..……………………..……….) 
Amount of common shares received from the exercise of the right.............................................. shares.  At the price of Baht/share .................Baht. Totaling amount of Baht …………………………………….……………. 
Baht (…………………………..……………….….…...…)  
 เงินโอน / Cash Transfer    เช็คธนาคาร /Cashier Cheque   ดร๊าฟท์ / Draft    เช็คบคุคล / Chequeเลขท่ีเช็ค / Cheque No.…………….…...................…........... วนัท่ี /Dated ………..….............................  

ธนาคาร / Bank........................……………..................................... สาขา / Branch ...................................……………….……..… 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) / Amount of the less warrants which are not exercised (if any) ……………………………………………………………………..….หน่วย / units. 

  เจ้าหน้าที่ผู้ รับมอบอ านาจ /Authorized Officer ...............................................................................…………  
(   ) 

Address No. 




