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ท่ี DOD 007/2019 

         วนัท่ี 20 มีนาคม 2562 

เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 3/2562 และก าหนดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1)  สารสนเทศเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน IPO 
 2) ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ดีโอดี ไบโอเทค จ ากดั 

(มหาชน) คร้ังท่ี 1 ท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Warrant-
RO) 

 3)  แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 
 
 บริษทั ดีโอดี ไบโอเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2562 
ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 20 มีนาคม 2562 ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

1. มีมติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 เน่ืองจากบริษัทได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดไปแลว้เมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2562 รวมเป็นเงิน 180.40 ลา้นบาท และ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คงเหลือก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรจ านวน17.89 ลา้นบาท  

2. มีมติอนุมติก  าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 30 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ 

โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขท่ี 1242/469 ถนนเอกชยั ต าบลมหาชยั อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 

3. มีมติอนุมติัให้ก  าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562(Record 
Date) ในวนัท่ี 4 เมษายน 2562 

4. มีมติอนุมติัใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัเพ่ิมจ านวนกรรมการบริษทั 1 ท่าน คือ นางสาว
สุวารินทร์  กอ้นทอง 

5. มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์การใชเ้งิน IPO อยา่งไม่เป็นนัยส าคญั ดว้ยวิธีการเกล่ียวงเงินระหว่าง
รายการท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลไวแ้ลว้ และเปล่ียนแปลงก าหนดระยะเวลาการใชเ้งิน ในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
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หลกัทรัพยท่ี์ สจ.63/2561 เร่ืองการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเงินตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ
ขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนังสือช้ีชวน ลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 (ประกาศท่ี สจ.63/2561)  โดยสรุปการ
เปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

 
วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน IPO – ตามแบบแสดง
รายการขอ้มูลฯ 

จ านวนเงิน (หน่วย ลา้นบาท) ระยะเวลาท่ีใชเ้งิน 

ตามแบบแสดง
รายการขอ้มูลฯ 

เกล่ียวงเงิน 

1. ลงทุนในโรงสกดัวตัถุดิบและหอ้งปฏิบติัการวจิยั 100.00 260.00 ภายในปี 2564 
2. ใชใ้นการพฒันาตราสินคา้ใหม่ของบริษทั 200.00 - - 
3. ช าระคืนเงินกูส้ถาบนัการเงิน 50.00 46.89 ปี 2561 
4.ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 637.24 670.35 ปี 2561 – ปี 2563 
รวม 987.34 987.34  

 
1) เพื่อให้เกิดความชดัเจนในแนวโน้มของการใชเ้งิน IPO บริษทัไดช้ะลอแผนการพฒันาตราสินคา้ใหม่ของ

บริษทั (ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลฯ ว่า บริษทัจะพฒันาตราสินคา้ใหม่สองตราสินค้า 
ได้แก่ ตราสินคา้เพื่อตอบสนองกลุ่มผูสู้งอายุท่ีมุ่งเน้นการมีสุขภาพดี และ ตราสินคา้ส าหรับผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารสมุนไพรตรีผลา) เน่ืองจาก จากการส ารวจภาวะอุตสาหกรรม บริษทัพบว่าการลงทุนสร้างตรา
สินคา้อยา่งเต็มรูปแบบยงัมีความเส่ียงสูง อยา่งไรก็ดี บริษทัไดม้ีแนวทางการพฒันาธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ 
เพื่อขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยการร่วมทุนกบับุคคลภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น เช่น 
ธุรกิจขายตรง และ ธุรกิจจดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัยงัคงมีการพฒันา
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทสุขภาพ และ ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของสมุนไพรไทย เพื่อ
จ  าหน่ายในรูปแบบต่างๆ ต่อไป โดยน าวงเงิน 200 ลา้นบาทน้ีเปล่ียนไปเป็นวงเงินส าหรับลงทุนในโรง
สกดัวตัถุดิบและหอ้งปฏิบติัการวิจยั จ  านวน 160 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือ 40 ลา้นบาท น าไปเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ 
 

2) บริษทัไดพ้ิจารณาวงเงินลงทุนส าหรับโรงสกดัวตัถุดิบและหอ้งปฏิบติัการวจิยั เป็น 260 ลา้นบาท (จากเดิม 
100 ลา้นบาท) แบ่งเป็น โรงสกดั 200 ลา้นบาท และ ห้องปฏิบัติการวิจยั 60 ลา้นบาท รวมถึงและขยาย
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ระยะเวลาการใชเ้งินตามวตัถุประสงค์น้ีไปเป็นถึงปี 2564 (เดิม ถึงปี 2563) เน่ืองจากบริษทัมีแผนพฒันา
โครงการตามวตัถุประสงคน้ี์ในระดบัท่ีใหญ่ข้ึน อยา่งไรก็ดี โครงการดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน และ
ในกรณีท่ีบริษทัมีการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์บริษทัจะปฏิบติัตามประกาศรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต่์อไป 

 
3) น าเงินท่ีคงเหลือจากการช าระคืนเงินกูส้ถาบนัการเงิน จ  านวน 3.11 ลา้นบาท ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน

กิจการ เน่ืองจากบริษทัไดช้ าระคืนงินกูย้มืสถาบนัการเงินท่ีมีอยูต่ามแบบแสดงรายการขอ้มูลฯ ครบถว้น
แลว้ 

6. เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน IPO อยา่งเป็นนยัส าคญั เพื่อน า
เงินไปช าระหน้ีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินจ านวน 150,000,000 บาท ซ่ึงเงินกูย้มืดงักล่าวมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ชดเชยธุรกรรมการลงทุนในบริษทั พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร่ี จ  ากดั (PCCA) และการลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึง
ประกอบธุรกิจขายตรงจ านวน 40,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน IPO 
(หน่วย ลา้นบาท) 

จ านวนเงิน  
 

ระยะเวลาท่ีใช ้

1. ใชช้  าระคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงมีวตัถุประสงค์
เพื่อธุรกรรมการลงทุนใน PCCA3/  (ธุรกิจใหม่ 1/)  

150.00 
(15.19%2/) 

ภายในปี 2562 (หลงัจากท่ี
ประชุมผุถื้อหุน้อนุมติั)  

2. ใชล้งทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงประกอบธุรกิจขายตรง4/                                  
(ธุรกิจใหม่ 1/) 

40.00 
(4.05%2/) 

ภายในปี 2562 (หลงัจากท่ี
ประชุมผุถื้อหุน้อนุมติั) 

1/ ตามประกาศท่ี สจ.63/2561 มูลค่าเงินท่ีเปล่ียนแปลงตอ้งไม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวนเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขาย
หุน้ 

2/ ค านวณมูลค่าเงินท่ีเปล่ียนแปลงไปคร้ังน้ีไดร้้อยละ 15.19 และ 4.05 ตามล าดบั และเม่ือนบัรายการท่ีเกิดข้ึนก่อน
หนา้น้ี ไดร้้อยละ 34.23% ซ่ึงบริษทัตอ้งรายการดงักล่าวน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัรายการต่อไป 

3/ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2561 เมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 มีมติใหเ้ขา้ลงทุนในบริษทั พีซีซีเอ แล็
บบอราเทอร่ี จ  ากดั (PCCA) โดยผา่นบริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ 
4/ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 เมื่อวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ ์2562 มีมติใหจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ ทุน
จดทะเบียน 50 ลา้นบาท DOD ถือหุ้น 80% และอีก 20% ร่วมทุนกบับุคคลภายนอกซ่ึงมีความเช่ียวชาญดา้นธุรกิจ
ขายตรง 
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1) เพ่ือใช้ช าระคืนหน้ี เงินกู ้ยืมจากสถาบันการเงินจ านวน 150,000,000 บาท ซ่ึงการกู ้ยืมดังกล่าวมี

วตัถุประสงคเ์พื่อชดเชยธุรกรรมการลงทุนในบริษทั พีซีซีเอ แลบ็บอราเทอร่ี จ  ากดั (PCCA) โดยปัจจุบนัมี
อตัราดอกเบ้ียจ่ายประมาณร้อยละ 2.8 ต่อปี บริษทัจะไดป้ระโยชน์จากการประหยดัดอกเบ้ียจ่ายให้แก่
สถาบนัการเงิน  และการลงทุนใน PCCA เป็นการลงทุนในธุรกิจประเภทสุขภาพและความงาม ซ่ึงจะช่วย
ใหบ้ริษทัมีผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีอยา่งครบวงจร เป็นการลดการพ่ึงพิงรายไดจ้ากธุรกิจผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
และเกิดการประสานประโยชน์รวมกนัระหว่างบริษทั และ PCCA  จากการแนะน าลูกคา้ระหว่างกนั การ
ใชบุ้คคลากร การถ่ายทอดองคค์วามรู้ และประสบการณ์ในการตลาดร่วมกนั ทั้งน้ี บริษทัมีแผนการช าระ
คืนเงินกูย้มืจ  านวนน้ีภายในปี 2562 หรือ ทนัทีหลงัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั 
 

2) ใช้เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีจัดตั้ งข้ึนใหม่ จ  านวน 40,000,000 บาท โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมี
ว ัตถุประสงค์เพื่ อประกอบธุรกิจขายตรง มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท DOD ถือหุ้น 80% และ
บุคคลภายนอกผูเ้ช่ียวชาญในธุรกิจขายตรง ถือหุ้นในสดัส่วน 20% ซ่ึงการใชเ้งินดงักล่าวจะก่อนให้เกิด
ประโยชน์ต่อบริษทัในดา้นการเพ่ิมช่องทางการจดัจ  าหน่ายใหม่ๆ ทั้งน้ี บริษทัใชเ้งินตามวตัถุประสงค์น้ี
ภายในปี 2562 หรือ ทนัทีหลงัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั 

  
การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์การใชเ้งินขา้งตน้เขา้ข่ายกรณีการใชเ้งินในกรณีอ่ืนท่ีมีมูลค่าการใชเ้งินเกินกว่า
ร้อยละ 15 ของจ านวนเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุ้น (โดยนับรวมมูลค่าการเปล่ียนแปลงการใชเ้งิน IPO ใน
กรณีอ่ืนคร้ังท่ีผา่นมาดว้นแลว้) การอนุมติัเปล่ียนแปลงน้ีตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือเปล่ียนแปลง
วตัถุประสงคก์ารใชเ้งินดงักล่าว 

นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาจากวตัถุประสงคเ์ดิมท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลงมาใชต้ามวตัถุประสงค์ใหม่ แลว้พบว่า
เป็นการน าเงิน IPO ตามวตัถุประสงคเ์เงินทุนหมุนเวียนในกิจการมาใชเ้พ่ือช าระเงินกูย้มืและจดัตั้งบริษทัยอ่ย
นั้น จะไม่เป็นการกระทบต่อแผนการใชเ้งินทุนหมุนเวยีน เน่ืองจาก บริษทัยงัคงมีสภาพคล่องท่ีดี โดยบริษทัมี
กระแสเงินสดท่ีเป็นบวกอย่างต่อเน่ือง ในปี 2561 มีกระแสดเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินด าเนินงาน 328.58 ลา้นบาท และมีกระแสดเงินสดรับจากการด าเนินงาน 64.89 ลา้นบาท ประกอบกบั 
บริษทั มีนโยบายการขายสินคา้ท่ีก  าหนดใหลู้กคา้บางส่วนตอ้งวางเงินมดัจ  าก่อนการผลิตสินคา้ และช าระเงิน
ส่วนท่ีเหลือเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ นอกจากน้ี ในกรณีฉุกเฉิน บริษทัยงัคงมีศกัยภาพท่ีจะขอวงเงินสินเช่ือกบั
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สถาบนัการเงินเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการได ้โดย ณ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อทุน 0.19 เท่า 

ทั้งน้ี บริษทัไดแ้นบสารสนเทศสรุปการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน IPO ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

7. มีมติอนุมติัใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) จ  านวนไม่เกิน 182,222,222 หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราส่วน 2.25 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดง
สิทธิ ทั้งน้ี หากมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิเกิดข้ึนจากการค านวณให้ปัดเศษดงักล่าวท้ิง ใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทคร้ังท่ี 1 (DOD-W1)  มีก  าหนดอายุ 2 ปี นับจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากบั 0.10 บาท (สิบสตางค์) และมีราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ี 15.75 บาท (สิบหา้บาทเจ็ดสิบหา้สตางค)์  

โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 ทั้งน้ี
การให้สิทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยรายละเอียด
เบ้ืองตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2  

ในการน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดม้อบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร
ของบริษทั หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษทั เป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ การเขา้เจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และ
สญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งด  าเนินการต่างๆ อนัจ  าเป็น และสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ
และการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี ซ่ึงรวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้สามญัท่ี
เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) เหลือจากการจองซ้ือ
ของผูถื้อหุน้เดิมตามสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ให้จดัสรรและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของ
บริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีไดจ้องซ้ือและช าระเงินค่าใบส าคญั
แสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิของตนในราคาเสนอขาย
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ท่ีเท่ากัน โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารและ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารของ
บริษทั เป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-
W1) ท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดจ้องซ้ือและช าระเงินค่าใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิของตนตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขดงัน้ี 
(ก)  ในกรณีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ท่ีผูถื้อหุน้เดิมจอง

ซ้ือเกินกว่าสิทธิของตนมีจ านวนมากกว่าจ  านวนใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ัง
ท่ี 1 (DOD-W1) ส่วนท่ีเหลือดงักล่าว ใหจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 
1 (DOD-W1) ส่วนท่ีเหลือดงักล่าวในระหว่างผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดจ้องซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) เกินกว่าสิทธิของตน ตามสดัส่วนการถือหุน้สามญัเดิมของผูถื้อหุน้
ท่ีไดจ้องซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) เกินกว่าสิทธิของตน
แต่ละราย โดยการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) 
ดงักล่าวให้ด  าเนินการไปจนกระทั่งไม่มีใบส าคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทคร้ังท่ี 1 
(DOD-W1) เหลือจากการจดัสรร ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษทัจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งน้ีบริษทัจะคืนเงินค่าจองซ้ือใบส าคญัแสดง
สิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ส าหรับส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรเพ่ิมเติมของผู ้
ถือหุ้นเดิมดงักล่าวขา้งตน้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 14 วนันับแต่วนัท่ีปิดรับการจองซ้ือใบส าคญัแสดง
สิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) 

(ข)  ในกรณีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ท่ีผูถื้อหุน้เดิมจอง
ซ้ือเกินกว่าสิทธิของตนมีจ านวนนอ้ยกว่าจ  านวนใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ัง
ท่ี 1 (DOD-W1) ส่วนท่ีเหลือดงักล่าว ใหจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 
1 (DOD-W1) ส่วนท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญั
ของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) เกินกว่าสิทธิและช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวทุกราย 

การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตาม 
(ก) และ (ข) ขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใดจะตอ้งไม่ท าให้ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) เกินกว่าสิทธิรายใดถือหุน้ของบริษทัในลกัษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึงหรือขา้มผา่น
จุดท่ีตอ้งท าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer) ตามท่ีก  าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี 
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ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ และในลกัษณะ
ท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 

 
8.  มีมติอนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 

91,111,111 บาท  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนเดิมจ านวน 205,000,000 บาท เป็นจ านวน 
296,111,111 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 182,222,222 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) 
จ  านวน 182,222,222 หน่วย 

9.  มีมติอนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. 
ของบริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงัน้ี 

 เดิม 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 205,000,000 บาท (สองร้อยหา้ลา้นบาท) 

 
 แบ่งออกเป็น 410,000,000 หุน้ (ส่ีร้อยสิบลา้นหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
 โดยแยกออกเป็น:    
 หุน้สามญั 410,000,000 หุน้ (ส่ีร้อยสิบลา้นหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (ศูนยหุ์น้)” 
 
แก้เป็น 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 296,111,111 บาท (สองร้อยเก้าสิบหกล้านหน่ึงแสนหน่ึง

หมืน่หน่ึงพนัหน่ึงร้อยสิบเอด็บาท) 
 แบ่งออกเป็น 592,222,222 หุน้ (ห้าร้อยเก้าสิบสองล้านสองแสนสอง

หมื่นสองพนัสองร้อยยีสิ่บสองหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
 โดยแยกออกเป็น:    
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 หุน้สามญั 592,222,222 หุน้ (ห้าร้อยเก้าสิบสองล้านสองแสนสอง
หมื่นสองพนัสองร้อยยีสิ่บสองหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (ศูนยหุ์น้)” 
 ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

10. มีมติอนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 
182,222,222 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษัทคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ซ่ึงออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Warrant – RO) 

ทั้งน้ีรายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษทั และรายละเอียดการออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนของบริษทั ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

ในการน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดม้อบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร
ของบริษทั หรือ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ/ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษทั เป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 โดยรวมถึงการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ การเขา้
เจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งด  าเนินการต่างๆ อนัจ  าเป็น และสมควรอนั
เก่ียวเน่ืองกบัใบส าคญัแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี ซ่ึงรวมถึงการน า
ใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

11. มีมติอนุมัติก  าหนดวนัประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ 
โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขท่ี 1242/469 ถนนเอกชยั ต าบลมหาชยั อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร โดยมีวาระ
การประชุมดงัต่อไปน้ี  

วาระท่ี 1  ประธานแจง้เพื่อทราบ 

วาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
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วาระท่ี 3  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

วาระท่ี 5  พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมติังดจ่ายเงินปันผล และ

จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

มีกรรมการบริษทัท่ีครบก าหนดออกตามวาระ จ  านวน 3 คน คือ 

1.นายพชร  พรรธนประเทศ 

2.นางสาวเรณุมาศ  อิศรภกัดี 

3.นายวุฒิชยั อนนัตกุล 

โดยขอเสนอช่ือกรรมการบริษทัท่ีครบก าหนดออกตามวาระเขา้เป็นกรรมการของ

บริษทัอีกวาระหน่ึงจ านวน 3 คน คือ 

1.นายพชร  พรรธนประเทศ 

2.นางสาวเรณุมาศ  อิศรภกัดี 

3.นายวุฒิชยั อนนัตกุล 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัเพ่ิมจ านวนกรรมการบริษทัและเลือกตั้งกรรมการบริษทัเพ่ิมเติม 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมติัก  าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

วาระท่ี 10  พิจารณารับทราบเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์การใชเ้งิน IPO อย่างไม่เป็นนัยส าคัญ 
และอนุมติัเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน IPO อยา่งเป็นนยัส าคญั 

วาระท่ี 11  พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ของบริษทั คร้ังท่ี 1 (DOD-W1) เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วน
การถือหุน้ (Right Offering) 

วาระท่ี 12  พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
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วาระท่ี 13  พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้ง
กบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

วาระท่ี 14  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั 

วาระท่ี 15  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

อน่ึง  บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัสามารถส่งค าถามเก่ียวกบับริษทัล่วงหนา้ก่อนการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี โดยไดเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซดข์องบริษทั 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ      

    ขอแสดงความนบัถือ 

 

 - -สุวารินทร์ ก้อนทอง - -    
 (นางสาวสุวารินทร์ กอ้นทอง)  
 รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน  

 ผูม้ีอ  านาจรายงานสารสนเทศ 
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สำรสนเทศสรุปกำรเปลีย่นแปลงวตัถุประสงค์กำรใช้เงนิ IPO 

ล าดบัเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน IPO 

1. บริษทั ดีโอดี ไบโอเทค จ  ากดั (มหาชน) ไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) 

เมื่อวนัท่ี 12-14 มิถุนายน 2561 จ านวน 110 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 9.30 บาท บริษทัฯ ไดรั้บเงินหลงัหกัค่าใชจ่้าย

ในการเสนอขายจ านวน 987.24 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินดงัน้ี   

วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน IPO 
(หน่วย ลา้นบาท) 

จ านวนเงิน  
 

ระยะเวลาท่ีใช ้

1.ลงทุนในโรงสกดัวตัถุดิบและหอ้งปฏิบติัการวจิยั 100.00 ปี 2561 – ปี 2562 
2. ใชใ้นการพฒันาตราสินคา้ใหม่ของบริษทั 200.00 ปี 2561 – ปี 2563 
3. ช าระคืนเงินกูส้ถาบนัการเงิน 50.00 ปี 2561 
4.ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 637.34 ปี 2561 – ปี 2563 
รวม 987.34  

2. ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 8/2561 เมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 ไดม้ีมติเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน 

IPO ของบริษทั อยา่งไม่เป็นนยัส าคญั ดว้ยวิธีการเปล่ียนแปลงไปใชใ้นวตัถุประสงคอ่ื์นโดยมีมูลค่าไม่เกินจ านวน

ท่ีระบุไวใ้น ประกาศท่ี สจ. 63/2561 โดยสรุปรายละเอียดการเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน IPO 
(หน่วย ลา้นบาท) 

จ านวนเงิน  
 

ระยะเวลาท่ีใช ้

1.ใชเ้พ่ือขยายก าลงัการผลิตผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร เพ่ิม
ผลิตภณัฑใ์นรูปแบบใหม่ และอาคารคลงัสินคา้ (เร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเดิมของบริษทัฯ ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นแบบ
แสดงรายการขอ้มูลฯ1/) 

120.90 
(12.25%) 

ภายในปี 2562 

2. ใชเ้พื่อเป็นเงินกูย้มืใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในการลงทุนและขยาย
กิจการรับจา้งผลิตเคร่ืองส าอาง- PCCA 3/ (ธุรกิจใหม่  2/) 

148.00 
(14.99%) 

ภายในปี 2562 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
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1/ ตามประกาศที่ สจ.63/2561 มูลค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงตอ้งไม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวนเงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้ 

2/ ตามประกาศที่ สจ.63/2561 มูลค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงตอ้งไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้ 

3/ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวนัที่ 19 ธนัวาคม 2561 มีมติใหเ้ขา้ลงทุนในบริษทั พีซีซีเอ  แลบ็บอราเทอร่ี 

จ ากดั (PCCA) โดยผ่านบริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ 

3.ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2562 เมื่อวนัท่ี 20 มีนาคม 2562 ไดม้ีมติเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใช้

เงิน IPO ของบริษทั อยา่งไม่เป็นนยัส าคญั ดว้ยวิธีการเกล่ียวงเงินระหว่างรายการท่ีมกีารเปิดเผยขอ้มูลไวแ้ลว้ และ

เปล่ียนแปลงก าหนดระยะเวลาการใชเ้งิน ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นไปตาม 

ประกาศท่ี สจ. 63/2561 โดยสรุปรายละเอียดการเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน IPO 
(หน่วย ลา้นบาท) 

จ านวนเงิน  
 

ระยะเวลาท่ีใชเ้งิน 

1.ลงทุนในโรงสกดัวตัถุดิบและหอ้งปฏิบติัการวจิยั 260.00 ภายในปี 2564 
2. ใชใ้นการพฒันาตราสินคา้ใหม่ของบริษทั - - 
3. ช าระคืนเงินกูส้ถาบนัการเงิน 46.89 ปี 2561 
4.ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 680.45 ปี 2561 – ปี 2563 
รวม 987.34  
 

4.ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2562 เมื่อวนัท่ี 20 มีนาคม 2562 เสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2562 พิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน IPO อยา่งเป็นนยัส าคญั เน่ืองจากมูลค่าท่ีเปล่ียนแปลง

เกินกว่าร้อยละท่ีระบุไวต้ามในประกาศท่ี สจ.63/2561 (โดยไดน้บัรวมมูลค่าการเปล่ียนแปลงการใชเ้งิน IPO ใน

กรณีอ่ืนคร้ังท่ีผา่นมา) 

วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน IPO 
(หน่วย ลา้นบาท) 

จ านวนเงิน  
 

ระยะเวลาท่ีใช ้

1. ใชช้  าระคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงมีวตัถุประสงค์
เพื่อธุรกรรมการลงทุนใน PCCA3/  (ธุรกิจใหม่ 1/)  

150.00 
(15.19%2/) 

ภายในปี 2562 (หลงัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั)  
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วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน IPO 
(หน่วย ลา้นบาท) 

จ านวนเงิน  
 

ระยะเวลาท่ีใช ้

2. ใชล้งทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงประกอบธุรกิจขายตรง4/                                  
(ธุรกิจใหม่ 1/) 

40.00 
(4.05%2/) 

ภายในปี 2562 (หลงัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั) 

1/ ตามประกาศที่ สจ.63/2561 มูลค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงตอ้งไม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวนเงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้ 

2/ ค านวณมูลค่าเงินท่ีเปลี่ยนแปลงไปคร้ังน้ีไดร้้อยละ 15.19 และ 4.05 ตามล าดบั และเม่ือนบัรายการท่ีเกิดข้ึนก่อนหนา้น้ี ไดร้้อยละ 

34.23% ซ่ึงบริษทัตอ้งรายการดงักล่าวน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่ออนุมติัรายการต่อไป  

3/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวนัที่ 19 ธนัวาคม 2561 มีมติใหเ้ขา้ลงทุนในบริษทั พีซีซีเอ แลบ็บอราเทอร่ี 

จ ากดั (PCCA) โดยผ่านบริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ 
4/ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติให้จัดตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ ทุนจดทะเบียน 50 

ลา้นบาท DOD ถือหุน้ 80% และอีก 20% ร่วมทุนกบับุคคลภายนอกซ่ึงมีความเช่ียวชาญดา้นธุรกิจขายตรง 

ตารางสรุปการเปล่ียนแปลงเงิน IPO และมูลค่าเงินคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน IPO 
(หน่วย ลา้นบาท) 

จ านวนเงิน 
 

จ านวนเงิน  
31 ธ.ค. 2561 

ระยะเวลาท่ีใช ้

1.ลงทุนในโรงสกดัวตัถุดิบและ
หอ้งปฏิบติัการวิจยั 

260.00 260.00 ภายในปี 2564 

2. ใชใ้นการพฒันาตราสินคา้ใหม่ของบริษทั - - - 
3. ช าระคืนเงินกูส้ถาบนัการเงิน 46.89 - ปี 2561 
4.ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 261.55 34.03 ปี 2561 – ปี 2563 
5.ใชเ้พื่อขยายก าลงัการผลิตผลิตภณัฑเ์สริม
อาหาร เพ่ิมผลิตภณัฑใ์นรูปแบบใหม่ และ
อาคารคลงัสินคา้ (เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
เดิมของบริษทัฯ ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นแบบ
แสดงรายการขอ้มูลฯ) 

120.90 71.24 ภายในปี 2562 

6. ใชเ้พื่อเป็นเงินกูย้มืใหแ้ก่บริษทัยอ่ยใน
การลงทุนและขยายกิจการรับจา้งผลิต

148.00 148.00 ภายในปี 2562 
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วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน IPO 
(หน่วย ลา้นบาท) 

จ านวนเงิน 
 

จ านวนเงิน  
31 ธ.ค. 2561 

ระยะเวลาท่ีใช ้

เคร่ืองส าอาง- PCCA (ธุรกิจใหม่  ) 
7. ใชช้  าระคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 
ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อธุรกรรมการลงทุนใน 
PCCA (ธุรกิจใหม่ ) 

150.00 150.00 ภายในปี 2562 (หลงัจาก
การอนุมติัจากท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้) 
8. ใชล้งทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงประกอบธุรกิจ
ขายตรง(ธุรกิจใหม่ ) 

40.00 
 

40.00 ภายในปี 2562 (หลงัจาก
การอนุมติัจากท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้) 
รวม 987.34 703.27  
 

*** 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นเกีย่วกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมญัของ 
บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที่ 1 

ที่จดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
 

ประเภทของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

: ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ  ากัด 
(มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 1 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ” หรือ “DOD-W1”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสามารถเปล่ียนมือได ้

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
เสนอขาย 

: ไม่เกิน 182,222,222 หน่วย 

จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: ไม่เกิน 182,222,222 หุน้  

สดัส่วนจ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อ
รองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ
ต่อจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของบริษทั 

: = (182,222,222 หุน้ / 410,000,000 หุน้ ) * 100 

= ร้อยละ 44.44 

ลกัษณะการเสนอขาย : บริษทัจะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัน้ีให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนท่ีมีรายช่ือปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น โดยท่ีบริษัทจะ
จดัสรรในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 2.25 หุ้น ต่อ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
ในกรณีท่ีค  านวณแลว้มีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิต ่ากว่า 1 หน่วย ให้ปัดเศษ
ดงักล่าวท้ิง โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
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โดยจะมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของ
บริษัทหรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั เป็นผูม้ีอ  านาจใน
การพิจารณา 

วัน ท่ีออกใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

: จะประกาศในภายหลงั 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.10 บาท (สิบสตางค)์ 

ระยะเวลาเสนอขาย : เสนอขายใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปี นับจากวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการ
ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯดังกล่าว โดยจะมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัท หรือ  คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือประธาน
เจา้หน้าท่ีบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
หรือคณะกรรมการบริหารบริษัทเป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการพิจารณา
จดัสรรก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่อไป 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

อัต ร าก ารใช้ สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ้ น
สามญั 

: ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ (เวน้แต่จะมีการปรับอตัราการ
ใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ราค าก ารใช้ สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ้ น
สามญั 

: 15.75 บาทต่อหุ้น (สิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) (ทั้ งน้ีราคาการใช้สิทธิอาจ
เปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัไดใ้นวนัท าการสุดทา้ย
ของเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิในแต่
ละปี โดยเร่ิมตน้การใชสิ้ทธิคร้ังแรก คือ วนัศุกร์ท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 และวนั
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับแต่วนัท่ี
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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ในกรณีท่ีวนัก  าหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษทัให้เล่ือนวนั
ก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละคร้ังเป็นวนัท าการก่อนหน้าวนัก  าหนดใชสิ้ทธิ
ดงักล่าวซ่ีงคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือ
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทหรือคณะกรรมการบริหารบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดวนัก าหนดใช้
สิทธิคร้ังสุดทา้ย 

ระยะเวลาแสดงความจ านง
ในการใชสิ้ทธิ 

: ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท 
จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ภายในระยะเวลา 
5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง ยกเวน้การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยให้
มีระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยเป็นระยะเวลาไม่นอ้ย
กว่า 15 วนั ก่อนวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย โดยให้ระยะเวลาดงักล่าว ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิไดใ้นวนัท าการใด ๆ ในช่วงเวลาดงักล่าว 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

: บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายในคร้ังน้ี เขา้จดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญ ท่ี
เกิดจากการใชสิ้ทธิ 

: บริษัทจะน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ขอ้ก าหนดกรณีท่ีมีใบส าคัญ
แสดงสิทธิเหลืออยู ่

: บริษทัจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลืออยูท่ั้งจ  านวน 

สิทธิและผลประโยชน์อ่ืน : หุ้นสามญัใหม่ท่ีออกตามการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯในคร้ังน้ี จะมี
สิทธิและไดรั้บผลประโยชน์อนัพึงได้เสมือนหุ้นสามญัเดิมท่ีออกและเรียก
ช าระเต็มมูลค่าของบริษทัทุกประการ โดยสิทธิใด ๆ ท่ีจะไดรั้บจากการเป็นผู ้
ถือหุ้นสามญัจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิจะเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพยบ์นัทึกเพ่ิมจ านวนหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระบบ 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ : เน่ืองจากใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
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บริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อผูถื้อ
หุน้ ณ วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

อย่างไรก็ตาม หากมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามใบส าคญั
แสดงสิทธิครบถว้นทั้งจ  านวน และผูใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว
ไม่ใช่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัท ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทจะได้รับผลกระทบ 
(Dilution Effect) ดงัน้ี 

1) ด้ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) 

สูตรการค านวณดา้นการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ =[Qp/(Qo+Qp)] 

โดยท่ี 

Qo  =จ านวนหุน้ท่ีมีอยูเ่ดิม  เท่ากบั 410,000,000 หุน้ 

Qp  = จ านวนหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขายใน
คร้ังน้ี เท่ากบั 182,222,222 หุน้ 

ดงันั้น 

[Qx/(Qo+Qp)]= 

=                       182,222,222  

               410,000,000 + 182,222,222 

       =    ร้อยละ 30.77 

2) ด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) 

ไม่มีผลกระทบดา้นราคา เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิ 15.75 บาทต่อหุ้น สูงกว่า
ราคาตลาดซ่ึงเท่ากบั 11.14 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเป็นราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก
เฉล่ีย 15 วนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมติั วนัท่ี 20 มีนาคม 2562 
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3) ด้ำนกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร (Earnings Dilution) 

สูตรการค านวณการลดลงของส่วนแบ่งก าไร =[EPS0-EPSn]/ EPS0 

โดยท่ี  

EPS0  = ก าไรสุทธิ /Q0 

EPSn  = ก าไรสุทธิ /Q0 + Qn 

Q0 = จ านวนหุน้ช าระแลว้ ณ ปัจจุบนัซ่ึงเท่ากบั 410,000,000 หุน้ 

Qw1 = จ าน วน หุ้ น ท่ี รอ งรับ ใบ ส าคัญ แสดง สิ ท ธิ  ซ่ึ ง เท่ ากับ 
182,222,222 หุน้ 

Qn = จ านวนหุ้นรวมทั้ งหมด ซ่ึ งเท่ากับ   Q0 +   Qw1  ซ่ึงเท่ ากับ 
592,222,222 หุน้ 

การลดลงของส่วนแบ่งก าไร = ร้อยละ 30.77 

ก าไรสุทธิท่ีใช้ในการค านวณ คือ ก  าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท
ส าหรับปี 2561 ซ่ึงเท่ากบั 305,322,903 บาท 

การปรับสิทธิใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

: บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิด
เห ตุการณ์ ใดเหตุการณ์ห น่ึงดังต่อไปน้ี  ทั้ งน้ี มีว ัต ถุประสงค์ เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม 

1. เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทั อนัเป็นผลมา
จากการรวมหุน้หรือการแบ่งแยกหุน้ท่ีไดอ้อกแลว้ของบริษทั 

2. เมื่อบริษัท เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ใดๆ ในราคาท่ีต ่ากว่าร้อยละ 90 
ของราคาหุ้นท่ีค  านวณไดต้ามวิธีการท่ีใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขาย
หุน้นั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุน้นั้น     
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3. เมื่อบริษทัเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออก

ใหม่ โดยก าหนดราคาหรือค านวณราคาของหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับ

หุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิฯดงักล่าว ต ่ากว่าร้อยละ 90 

ของราคาหุ้นท่ีค  านวณตามวิธีท่ีใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู ้

แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธินั้น 

4. เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ 

5. เมื่อบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ส าหรับการ
ด าเนินงานในระยะเวลาบญัชีใด ๆ ส าหรับงบการเงินเฉพาะของบริษทั
ตลอดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 

6. เมื่อมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั ขอ้ 1 ถึง 5 ท่ีท าให้ผลประโยชน์
ตอบแทนใดๆ ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯจะไดรั้บเมื่อมีการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม 

ทั้งน้ี มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือ  คณะกรรมการบริหารของบริษทั
หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารบริษัทเป็นผูม้ีอ  านาจในการ
พิจารณาก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับหรือการ
เปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิ และราคาใชสิ้ทธิ  

เง่ือนไขอ่ืน ๆ : ใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารบริษทั เป็นผูม้ีอ  านาจในการ 
(1) ก  าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับ
การออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เช่น วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  รายละเอียด
การเสนอขาย วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาในการใชสิ้ทธิ วนั
ส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ (2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐาน
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ท่ีจ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ
และการยืน่ค  าขออนุญาต ค าขอผอ่นผนัต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (3) ด  าเนินการ
ต่างๆ อนัจ าเป็น และสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัใบส าคัญแสดงสิทธิฯและการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯในคร้ังน้ี 

ทั้งน้ี บริษัทจะไม่ขยายอายุใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  ไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงราคา
และอตัราการใชสิ้ทธิ เวน้แต่จะเป็นการปรับตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

นายทะเบียนใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

: บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
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(F 53-4) 

แบบรำยงำนกำรเพิม่ทุน 
บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ ำกดั (มหำชน) 

วนัที่ 20 มนีำคม 2562  

ขา้พเจ้าบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ  ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2562  เมื่อวนัท่ี 20 
มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 14:00 น. ถึง 17:00 น. เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

 1.  กำรเพิม่ทุน 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 205,000,000 บาท เป็น 296,111,111 
บาท โดยออกหุน้สามญั / หุน้บุริมสิทธิ จ  านวน 182,222,222 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวม 91,111,111 บาท  
โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 

กำรเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ ำนวนหุ้น 

 

มูลค่ำที่ตรำ
ไว้ 

(บำทต่อหุ้น) 

รวม 
(บำท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงค์
ในการใชเ้งินทุน 

หุน้สามญั 182,222,222 0.50 91,111,111 

 หุน้บุริมสิทธิ - - - 

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั - - - 

         (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ - - - 

 

 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 



บริษัท ดีโอดี  ไบโอเทค จ ำกัด(มหำชน) 
   เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ต ำบลท่ำจีน อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 74000 

            111 Moo 2 TambonThachin, Amphurmuangsamutsakhon, Samutsakhon 74000 
 

23 
 

2. กำรจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน  

   2.1  แบบก ำหนดวตัถุประสงค์ในกำรใช้เงินทุน  

จดัสรรให้แก่ จ ำนวนหุ้น 

 

อตัรำส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

รำคำขำย 

(บำทต่อหุ้น) 

วนั เวลำ จองซ้ือ 
และช ำระเงินค่ำหุ้น 

หมำยเหตุ 

เพื่อรองรับการ
ใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของ
บริษทั คร้ังท่ี 1 
(DOD-W1) ท่ี
จดัสรรใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้เดิมตาม
สดัส่วนการถือ
หุน้ 

182,222,222 อตัรำกำร
จดัสรร 

2.25 หุน้สามญั
เดิมต่อ  1 หน่วย 
ใบส าคญัแสดง
สิทธิ  

อตัรำกำรใช้
สิทธิ  

ใบส าคญัแสดง
สิทธิ 1 หน่วย มี
สิทธิซ้ือหุน้
สามญัเพ่ิมทุน
ใหม่ได ้ 1 หุน้ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้เดิม โดยคิดมูลค่า 
0.10 บาทต่อหน่วย 
และมีราคาการใช้
สิทธิ 15.75 บาทต่อ

หุน้ 

บริษทัจะด าเนินการ
จดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิภายใต้
โครงการน้ีใหเ้สร็จ
ส้ินภายใน 1 ปี นบั
แต่วนัท่ีไดรั้บ

อนุมติัจากท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ของบริษทั
ใหอ้อกและเสนอ

ขาย 

รายละเอียดตาม
หมายเหตุ 1 และ 

2 

หมายเหตุ 1. ใบส าคัญแสดงสิทธินีจ้ะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน ในอัตราส่วน 2.25 
หุ้นสามญัเดิมต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในมลูค่า 0.10 บาทต่อหน่วย  หากมเีศษของใบส าคัญแสดง
สิทธิเกิดขึน้จากการค านวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิง้ โดยใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 15.75 บาท  โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมสิีทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 ท้ังนีก้ารให้สิทธิดังกล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอนเน่ืองจากต้องรอการ
อนุมติัจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ท้ังนีใ้นกรณีท่ีมีใบส าคัญแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามัญของบริษัทคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) เหลือจากการจอง
ซื้อของผู้ ถือหุ้นเดิมตามสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ให้จัดสรรและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น
สามญัของบริษัทคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ท่ีเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีได้จองซือ้และช าระ
เงินค่าใบส าคัญแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามัญของบริษัทคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ท่ีจองซื้อเกินกว่าสิทธิของ
ตนในราคาเสนอขายท่ีเท่ากัน โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของ
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บริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ท่ีเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีได้จองซื้อและช าระเงินค่า
ใบส าคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามญัของบริษัทคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขดังนี ้

(ก)  ในกรณีจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ท่ีผู้ถือหุ้นเดิม
จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจ านวนมากกว่าจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ส่วนท่ีเหลือดังกล่าว ให้จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ส่วนท่ีเหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีได้จองซื้อใบส าคัญ
แสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) เกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นสามญัเดิมของผู้ถือหุ้นท่ีได้จองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทคร้ังท่ี 1 
(DOD-W1) เกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ดังกล่าวให้ด าเนินการไปจนกระท่ังไม่มใีบส าคัญแสดงสิทธิในการซือ้
หุ้นสามัญของบริษัทคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) เหลือจากการจัดสรร ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร ท้ังนีบ้ริษัทจะ
คืนเงินค่าจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ส าหรับส่วน
ท่ีไม่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมของผู้ ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มดีอกเบีย้ภายใน 14 วันนับแต่
วันท่ีปิดรับการจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) 

(ข)  ในกรณีจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ท่ีผู้ถือหุ้นเดิม
จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ส่วนท่ีเหลือดังกล่าว ให้จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ส่วนท่ีเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีได้จองซื้อใบส าคัญแสดง
สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) เกินกว่าสิทธิและช าระเงินค่าจองซื้อหุ้น
สามญัดังกล่าวทุกราย 

 การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ท่ีจองซื้อเกินกว่า
สิทธิตาม (ก) และ (ข) ข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ท าให้ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซื้อใบส าคัญแสดงสิทธิใน
การซื้อหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) เกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะท่ี
เพ่ิมขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดท่ีต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามท่ีก  าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้า
ถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ และในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว
ตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท 
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                2. ในการนีท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้มอี  านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียด
อ่ืนๆ ของใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามใน
เอกสาร และสัญญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็น และสมควรอันเกี่ยวเน่ืองกับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี้ ซ่ึงรวมถึงการน าใบส าคัญ
แสดงสิทธิและหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 2.1.1 การด าเนินการของบริษทั กรณีท่ีมีเศษของหุน้  

  ในกรณีมีเศษของหุน้ท่ีเกิดจากการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนซ่ึงออกเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามสบ
ส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ใหปั้ดเศษของหุน้ดงักล่าวท้ิง  

    3. ก ำหนดวนัประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมตักิำรเพิม่ทุนและจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562  ในวนัท่ี 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม
เซ็นทรัล เพลส เลขท่ี 1242/469 ถนนเอกชยั ต าบลมหาชยั อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ี
มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 4 เมษายน 2562 

4. กำรขออนุญำตเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงำนรำชกำรทีเ่กีย่วข้อง และเง่ือนไข กำรขออนุญำต 
(ถา้มี)         

4.1  กระทรวงพาณิชยใ์นการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียน 

4.2 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมติัใหรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิ DOD-W1 และหุน้สามญั
เพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

5.  วตัถุประสงค์ของกำรเพิม่ทุน และกำรใช้เงินทุนในส่วนทีเ่พิม่ 

บริษทัออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิโดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะน าเงินจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไปใชต้ามแผนการด าเนินธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจหรือโครงการในอนาคตและเพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการด าเนินการในอนาคต ซ่ึงการขยายธุรกิจดงักล่าวบริษทัมีจ  าเป็นตอ้งหาเงินทุน โดย
บริษทัมีแผนในการพฒันาธุรกิจผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดน ้า โครงการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ รวมไปถึงพิจารณาการลงทุน
ในเคร่ืองมืออินโนเวชัน่ดา้นอาหารเสริมและการตลาดเพ่ือเป็นผูน้  าอาหารเสริม เพื่อต่อยอดธุรกิจผลิตภณัฑอ์าหารเสริม
ของบริษทั นอกจากน้ียงัมีแผนการลงทุนในประเทศจีนส าหรับการขยายกลุ่มผูบ้ริโภคของบริษทัในอนาคต รวมถึงใช้
เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยมีรายละเอียดพอสงัเขป ดงัน้ี 
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แผนกำรใช้เงิน จ ำนวนเงนิ สัดส่วนกำรใช้

เงิน 

แผนกำรพฒันำผลติภัณฑ์เสริมอำหำรชนดิน ำ้ 
ประมาณ 330 
ลา้นบาท 

ประมาณร้อยละ 
11.50 

  ลงทุนในอาคารโรงงานสายการผลิต ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดน ้ า 
  ส าหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดน ้ า 
แผนกำรพฒันำโครงกำรเพำะเลีย้งเน้ือเย่ือ (สมุนไพร) 

ประมาณ 680 
ลา้นบาท 

ประมาณร้อยละ 
23.69 

  ลงทุนในท่ีดินและอาคาร 
  ลงทุนในเคร่ืองจกัรและนวตักรรมเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 
  ส าหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 
ลงทุนในเคร่ืองมืออนิโนเวช่ันด้ำนอำหำรเสริมและกำรตลำดเพ่ือเป็นผู้น ำ
อำหำรเสริม 

ประมาณ 500 
ลา้นบาท 

ประมาณร้อยละ 
17.42 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรตลำดเพ่ือสร้ำงตรำสินค้ำส ำหรับผลติภัณฑ์สมุนไพรสกดั
และน ำไปขำยส่งตวัแทนจ ำหน่ำยประเทศจนี 

ประมาณ 300 
ลา้นบาท 

ประมาณร้อยละ 
10.45 

ลงทุนในประเทศจนี 

ประมาณ 780 
ลา้นบาท 

ประมาณร้อยละ 
27.18 

  ลงทุนในอาคารโรงงานสายการผลิต สารสกดั 
  ลงทุนในเคร่ืองจกัรและนวตักรรมสกดั 
  ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย 
  ส าหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนในประเทศจีน 
เงินทุนหมุนเวยีนกลุ่มผลติภัณฑ์เสริมอำหำรเดิมของบริษทั ประมาณ 280 

ลา้นบาท 
ประมาณร้อยละ 

9.76 
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6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจำกกำรเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่า การเพ่ิมทุนจดทะบียนของบริษทั โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน
เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจะเป็นการช่วยให้บริษทัสามารถมีความพร้อมและเพ่ิมความแข็งแกร่ง
ทางการเงินเพื่อใหส้ามารถด าเนินโครงการในอนาคต และเพื่อส ารองไวเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการด าเนินงาน
ของบริษทัในอนาคต  

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจำกกำรเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 เงินทุนท่ีบริษทัไดรั้บจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมถึงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของผู ้
ถือหุ้นเดิมในคร้ังน้ี จะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตตามแผนธุรกิจของบริษทั สร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้แก่
บริษัท เน่ืองจากบริษทัจะมีเงินทุนเพียงพอท่ีจะขยายธุรกิจและโครงการในอนาคตพร้อมทั้งมีเงินทุนหมุนเวียนท่ี
เพียงพอท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน  ท าใหบ้ริษทัมีความสามารถในการสร้างรายไดแ้ละสร้างผลตอบแทนใน
รูปผลก าไร อีกทั้งเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการเข้าไปลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง หรือมีศกัยภาพและมีโอกาสท่ีจะ
เจริญเติบโตต่อไปในอนาคต นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิก็จะมีสิทธิเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ของ
บริษทั เช่น มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ 

8. รำยละเอยีดอ่ืนใดที่จ ำเป็นส ำหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบกำรตดัสินใจในกำรอนุมตักิำรเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้น
เพิม่ทุน 

  บริษทัจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 1 (DOD-W1) เขา้จดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนรายละเอียดอ่ืน ๆ ปรากฎตามสรุปรายละเอียด
เบ้ืองตน้ใบส าคญัแสดงสิทธิ DOD-W1 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

9. ตำรำงระยะเวลำกำรด ำเนนิกำรในกรณทีี่คณะกรรมกำรบริษัทมมีตใิห้เพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 
ล าดบั ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
1 ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2562 20 มีนาคม 2562 
2 วนัท่ีผูถื้อหุน้ไม่ไดรั้บสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม (ข้ึนเคร่ืองหมาย 

XM) 
3 เมษายน 2562 

3 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2562 (Record Date) 

4 เมษายน 2562 

4 ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 30 เมษายน 2562 
5 วนัท่ีผูถื้อหุน้ไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ (ข้ึน

เคร่ืองหมาย XW) 
 
 

9 พฤษภาคม 2562 



บริษัท ดีโอดี  ไบโอเทค จ ำกัด(มหำชน) 
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ล าดบั ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
6 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ

(Record Date) 
10 พฤษภาคม 2562 

7 จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ 14 พฤษภาคม 2562 

 

10. ค ำรับรองของกรรมกำร 

  ในกรณีท่ีกรรมการของบริษทั ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์
ของบริษทัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีแลว้ หากในการไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษัท ผูถื้อหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตร 85 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และหากการปฏิบติัหนา้ท่ี
นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืน
ประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษทัไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

 บริษทัขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

                                   ลายมือช่ือ --วุฒิชัย อนันตกุล-- กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
                                                                                (นายวฒิุชยั อนนัตกุล)              

                                                                 กรรมการบริษทั 
(กรรมการผูม้ีอ  านาจ                                
ลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
พร้อมประทบัตราของบริษทั) 
    ลายมือช่ือ--พชร พรรธนประเทศ--กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 

    (นายพชร พรรธนประเทศ) 
                กรรมการบริษทั 
 
 

 


