บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหำชน)
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
3300/57 ตึกช้ าง อาคารบี ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328

เลขที่ OMD 001/2562
14 มกราคม 2562
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้ งการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญครัง้ ที่ 4 ของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1 (“DCON-W1”)
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษัท ดีคอนโปรดักส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ ออกใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญ ของบริ ษั ท
ครัง้ ที่ 1 (DCON-W1) จานวนทังสิ
้ ้น 41,086,819 หน่วย บริ ษัทขอแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ สิทธิครัง้ ที่ 4 ของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ DCON-W1 ดังนี ้
1. กำหนดกำรใช้ สิทธิ
วันที่ 31 มกราคม 2562
ตารางกาหนดการใช้ สทิ ธิ



ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2
ครัง้ ที่ 3
ครัง้ ที่ 4
ครัง้ ที่ 5 (ครัง้ สุดท้ าย)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
วันที่ 31 มกราคม 2561
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
วันที่ 31 มกรำคม 2562
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

2. ระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ
วันที่ 24 - 30 มกราคม 2562 (รวม 5 วันทาการ) ตังแต่
้ เวลา 09.00 น. – 15.30 น.
3. อัตรำกำรใช้ สิทธิ*
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 15.757 หุ้น
(อัตราการใช้ สทิ ธิก่อนการปรับสิทธิคือ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ)
4. รำคำกำรใช้ สิทธิ*
0.317 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
(ราคาการใช้ สทิ ธิก่อนการปรับสิทธิคือ 0.318 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ)
*บริ ษัทได้ ทาการปรับราคาและอัตราการใช้ สทิ ธิข้างต้ น ตังแต่
้ วนั ที่ 27 มีนาคม 2561 เนื่องจากจ่ายเงินปั นผลเกินกว่าอัตรา
ที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
5. เอกสำรที่ใช้ ย่ นื แสดงควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ
5.1. ใบแจ้ งความจ านงในการใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้ นสามั ญ ที่ ก รอกข้ อความถู ก ต้ อง ชั ด เจน และครบถ้ วนทุ ก รายการ
(สามารถดาวน์โหลดได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัท www.dconproduct.com)

5.2. ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกาหนด ซึ่งผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้ านหลัง ตามจานวนที่ระบุอยูใ่ นใบแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิ
5.3. เอกสารการชาระเงินเต็มจานวนตามที่ระบุในใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ โดยให้ ชาระทังจ
้ านวน
ระหว่างระยะเวลาแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิและต้ องไม่เกินกาหนดการใช้ สทิ ธิ โดยชาระเงินตามวิธีใดวิธีหนึง่ ดังนี ้
ก. ชาระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) (สามารถดาวน์โหลด Bill Payment
ได้ จากเว็บไซต์ของบริษัท www.dconproduct.com)
โดยต้ อ งใช้ ใบน าฝากแบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จ ากัด (มหาชน) และกรอกข้ อ มูลให้
ครบถ้ วน พร้ อมระบุเลขทะเบียนผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ (ตามที่ปรากฏในใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1 (“DCON-W1”)) และรหัสอ้ างอิงเป็ นเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก และต้ องชาระ
เงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เท่านัน้ โดยชาระเข้ าบัญชี
ชื่อบัญชี “บัญชีจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหำชน)”
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
สาขา บำงเขน
ประเภทบัญชี กระแสรำยวัน
เลขที่บญ
ั ชี 041-3-04726-9
**กรณีชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment ด้ วยเช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค ต้ องนาเช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์
เช็ค ไปชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562 ก่อน
เวลา 12.00 น. เท่านัน้ เพื่อทางธนาคารฯ จะเรี ยกเก็บเงินจากระบบเคลียริ่ งได้ ทนั ภายในกาหนดระยะเวลา
การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
หรื อ
ข. ชาระโดยเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟ ที่สามารถเรี ยกเก็บในเขตกรุ งเทพฯได้ ภายใน 1 วันทาการ โดย
เช็ ค บุ ค คล แคชเชี ย ร์ เช็ ค หรื อ ดร๊ าฟ ต้ องลงวัน ที่ ก่ อ นก าหนดการใช้ สิ ท ธิ 2 วัน ท าการ (ภายในวัน ที่
29 มกราคม 2562) โดยขีดคร่ อมสัง่ จ่าย “บัญชีจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด
(มหำชน)” โดยให้ ระบุ ชื่อ-นามสกุล และเบอร์ โทรศัทพ์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังด้ วย
ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะชาระเงินโดยเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟ ต้ องจัดส่งเอกสาร
การแจ้ งความ จ านงใช้ สิ ท ธิ ที่ ค รบถ้ วน สมบู ร ณ์ มายั ง สถานที่ ติ ด ต่ อ การใช้ สิ ท ธิ ภ ายในวั น ที่
29 มกราคม 2562
หมำยเหตุ:

1. บริษัทฯ จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ ำธรรมเนียมธนำคำร สำหรับบริกำร Bill Payment
2. บริษัทฯ จะไม่ รับชำระเงินค่ ำกำรใช้ สิทธิซอื ้ หุ้นเป็ นเงินสด
3. กรุ ณำระบุช่ อื นำมสกุล เบอร์ โทรศัพท์ ของผู้ใช้ สิทธิซอื ้ หุ้นสำมัญ ที่สำมำรถติดต่ อได้
ไว้ ในใบนำฝำก Bill Payment
4. บริษัทฯ งดรับเอกสำรใดๆ เพื่อยื่นกำรใช้ สิทธิซอื ้ หุ้นสำมัญทำงไปรษณีย์ทุกกรณี

ทังนี
้ ้ การใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ ดังกล่าวจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อบริ ษัทได้ เรี ยกเก็ บเงิ นจานวนดังกล่าวได้ แล้ ว
เท่านัน้ หากบริ ษัทไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดๆที่ไม่ได้ เกิดจากบริ ษัท ให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว และบริ ษัทตกลงให้ ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ แต่
จะไม่เป็ นการตัดสิทธิที่จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ ต่อไป เว้ นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ให้ ถือว่า
หมดสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป นอกจากนี ้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบ

แทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องเป็ นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บ
เช็คต่างสานักหักบัญชี หรื อเช็คต่างธนาคาร (ถ้ ามี)
5.4. หลักฐานแสดงตน เพื่อประกอบการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
5.4.1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:
สาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาบัตรข้ าราชการ หรื อสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทีย่ งั ไม่หมดอายุ ใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และทาให้ ชื่อ-นามกสุลไม่ตรงกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ แนบเอกสารที่
ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้ งเปลีย่ นชื่อ/สกุล เป็ นต้ น พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องทุกฉบับ
5.4.2. บุคคลธรรมดาต่างด้ าว:
สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
5.4.3. นิติบคุ คลสัญชาติไทย:
สาเนาหนังสือรับรองบริ ษัท ที่กระทรวงพาณิ ชย์ออกให้ ไม่เกิน 3 เดือน พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดย
กรรมการผู้มีอานาจที่ มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริ ษัทนัน้ และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลง
ลายมือชื่อตาม 5.4.1. หรื อ 5.4.2. พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
5.4.4. นิติบคุ คลต่างชาติ:
สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับ รองโดย Notary Public และรับ รองโดยเจ้ าหน้ าที่สถานทูตไทยหรื อ
สถานกงสุลไทยในต่างประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทาขึ ้น และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันกาหนดการใช้
สิทธิ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม 5.4.1. หรื อ 5.4.2.
พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
6. สถำนที่ติดต่ อในกำรใช้ สิทธิ
บริ ษัท ดีคอนโปรดักส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 3300/57 ตึกช้ าง อาคารบี ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2937-3312
โทรสาร 0-2937-3328
เว็บไซต์ www.dconproduct.com
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายวิทวัส พรกุล )
กรรมการผู้จดั การ

เอกสำรแนบ ประกอบ

ใบแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิท่ ีจะซือ้ หุ้นสำมัญของ
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหำชน) (DCON-W1)

เลขที่ใบแจ้ งความจานง……………………..……

ใบแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสำมัญ
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหำชน)
อัตรำกำรใช้ สิทธิเท่ ำกับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วยต่ อหุ้นสำมัญ 15.757 หุ้น ในรำคำใช้ สิทธิ 0.317 บำทต่ อหุ้น
วันที่ยื่นความจานงการใช้ สทิ ธิ.............................................................
เรี ยน บริ ษัท ดีคอนโปรดักส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
ข้ าพเจ้ า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุ คล) …………………………………………….…………………….....… เลขทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเลขที่ ………………........…..………………...............................................
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน..........................................................................  บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
เลขที่ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง.....................................................
 นิติบคุ คลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนนิติบุคคล............................................................................  นิติบคุ คลสัญชาติต่างด้ าว
เลขทะเบียนนิติบุคคล....................................................................
สัญชาติ........................................................อาชีพ................................................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ.)................................................ เพศ..............................................................................
ที่อยู่เลขที่.................................................... อาคาร/หมู่บ้าน………........…….......…….......….….............. ตรอก/ซอย..................................................................ถนน.............................................................................
แขวง/ตาบล..................................................เขต/อาเภอ............................................................................ จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย์.................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ โทรศัพท์บ้าน....................................................................... โทรศัพท์เคลือ่ นที่ .............................................................................อีเมล์.............................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี........................................................................................ ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย
โปรดระบุผ้ รู ับผลประโยชน์ที่แท้ จริ ง
ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ สทิ ธิเป็ นบุคคลธรรมดา  ตนเอง  บุคคลอื่น (โปรดระบุ)................................................  ในกรณีที่เป็ นนิติบคุ คล โปรดระบุ...................................................
ในฐานะผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์จะใช้ สทิ ธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ดังนี ้
จำนวนหน่ วยของใบสำคัญ
จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้
รำคำใช้ สิทธิ
จำนวนเงินที่ต้องชำระในกำร
แสดงสิทธิท่ขี อใช้ สิทธิ (หน่ วย)
จำกกำรขอใช้ สิทธิ (หุ้น)
(บำทต่ อหุ้น)
จองซือ้ หุ้นสำมัญ (บำท)

รวมจำนวนเงิน
(ตัวอักษร)

0.317
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอชาระเงินค่าใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าว โดยชาระเป็ น
 เช็ค  แคชเชียร์ เช็ค  ดร๊ าฟท์ โดยสัง่ จ่าย “บัญชีจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหำชน)”
โดยต้ องเรียกเก็บในเขตกรุ งเทพได้ ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ ำนัน้ เลขที่เช็ค / เช็คธนาคาร / ดร๊ าฟท์ …………………………… วันที่ ……………….......….. ธนาคาร ….…….......................…….. สาขา ………...…..........
 เงินโอน เข้ าบัญชี “บัญชีจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหำชน)” บัญชีกระแสรำยวันเลขที่ 041-3-047269 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) สำขำ บำงเขน
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้ (ผู้จองซือ้ โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่ ำนัน้ )
 แบบไร้ ใบหุ้น (Script less) นาหุ้นเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ ออกใบหุ้นสาหรั บหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในนามของ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริ ษัท
หลักทรัพย์.............................................................. สมาชิกผู้ฝากเลขที่............................. นาหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยูก่ บั บริ ษัทนั ้น
บัญชีเลขที่............................................................
 นาหุ้นเข้ าฝากบัญชี ของบริ ษั ทผู้ออกหลักทรั พย์ โดยให้ อ อกใบหุ้นสาหรั บหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในนามของ “บริ ษั ท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด ” และนาหุ้นเข้ าฝากไว้ กับ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์
(ประเทศไทย) จากัด โดยเข้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า
 แบบรับใบหุ้น (Script) ให้ ออกใบหุ้นสาหรับหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในนามของข้ าพเจ้ า และส่งใบหุ้นให้ กบั ข้ าพเจ้ า โดยข้ าพเจ้ าอาจได้ รับใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้ า
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้ าพเจ้ าได้ สง่ มอบใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ และขอรั บทอนใบสาคัญแสดงสืทธิ (ถ้ ามี) ดังนี ้
ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ส่งมอบ
เลขที่
จำนวน (หน่ วย)

จำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ขี อรับทอน (ถ้ ำมี)
(หน่ วย)

วิธีการรับใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่ขอรับทอน (ถ้ ามี)
 ให้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่ขอรับทอนนั ้นไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริ ษัทหลักทรัพย์......................................สมาชิกผู้ฝากเลขที่................................
นาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เลขที่..........................................................ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริ ษัทนั ้น
 ให้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่ขอรับทอนไว้ ชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ” และนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยเข้ าบัญชีของบริ ษัท
ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า
 ให้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่ขอรับทอนไว้ ในชื่อของข้ าพเจ้ า โดยข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินวิธีการใดวิธีการหนึง่ ดังต่อไปนี ้
 มารับด้ วยตัวเองที่สานักงานใหญ่ของบริ ษัท
 มอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นมารับที่สานักงานใหญ่ของบริ ษัท โดยได้ ยื่นใบมอบอานาจมาพร้ อมกับใบแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิครัง้ นี ้
 ให้ บริ ษัทส่งใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิให้ แก่ข้าพเจ้ า ตามชื่อ ที่อยู่ที่ระบุไว้ ข้างต้ นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้ สทิ ธิ
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื ้อหุ้นนี ้ แต่หากข้ าพเจ้ าไม่สง่ ใบแจ้ งความจานงที่ จะซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนและเอกสารประกอบการจองซื ้อที่
ถูกต้ องเรี ยบร้ อย พร้ อมชาระค่าจองซื ้อ หรื อ หากเช็ค /แคชเชียร์ เช็ค/ดร๊ าฟท์ มาถึงบริ ษัทภายในระยะเวลาการจองซื ้อ หรื อหากเช็ค /แคชเชียร์ เช็ค/ดร๊ าฟท์ ที่สงั่ จ่ายแล้ วนั ้นไม่ผ่านการเรี ยกเก็บ ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าสละสิทธิในการจอง
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเสีย่ ง
ลงชื่อ ...............................................................................ผู้ขอใช้ สทิ ธิ
และก่อนตัดสินใจจองซื ้อหลักทรัพย์ควรศึกษาข้ อมูลอย่างรอบคอบ
(...............................................................................)
ใบรับแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จากัด (มหาชน) ผู้ใช้ สิทธิโปรดกรอกรายละเอียดส่ วนนีด้ ้ วย

เลขที่ใบแจ้ งความจานง...............................................
บริ ษัท ดีคอนโปรดักส์ จากัด (มหาชน) ได้ รับเงินจาก (ชื่อตามใบแสดงความจานง)...........................................................................................ขอใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท โดยส่งมอบใบสาคัญ
แสดงสิทธิจะซื ้อหุ้นจานวน...........................หน่วย และจานวนใช้ สทิ ธิเป็ น................................หน่วย รวมเป็ นเงิน..............................บาท จานวนใบสาคัญแสดงสิท ธิที่ขอรับทอน...........................หน่วย
โดยชาระเป็ น  เช็ค  แคชเชียร์ เช็ค  ดร๊ าฟท์

 เงินโอน เลขที่เช็ค / เช็คธนาคาร / ดร๊ าฟท์…………..……....……วันที่ ……..…………….. ธนาคาร..........................…...….. สาขา ….......………………...….

โดยหากผู้ใช้ สทิ ธิได้ รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ ว ผู้ใช้ สทิ ธิให้ ดาเนินการส่งมอบหุ้นสามัญด้ วยวิธีใดวิธีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
 แบบไร้ ใบหุ้น (Script less) นำหุ้นเข้ ำบัญชีซอื ้ ขำยหลักทรัพย์ ของตนเอง
 นำหุ้นเข้ ำฝำกบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรั พย์ สมำชิกผู้ฝำกเลขที่ 600 ในนาม บจ. ศูนย์รับฝากฯ เพื่อข้ าพเจ้ า
 แบบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็ นใบหุ้นในนำมผู้จองซือ้
เลขที่สมาชิกผู้ฝาก .……………………………………………….…….
เลขที่บญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ …………………………………………...
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอานาจ…………………………………………………………….

BROKER
ผู้ฝาก
เลขที่
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029

236
242

301
302
303
304
305
308
312
316
320
324
326
328

ผู้ฝาก
เลขที่

ชื่อบริ ษัท
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURTIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จากัด
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้ จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซิตี ้คอร์ ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

030
032
034
038
048
050
051
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

SUB BROKER
243
245

CUSTODIAN

ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ (CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. – CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (ผู้รับฝากทรัพย์สนิ )
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
THE HONGKOK AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อการชาระราคาหลักทรัพย์)
KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC
COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. BANGKOK BRANCH
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

329
330
334
336
337
339
340
343
344
345
410
425

ชื่อบริ ษัท
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURTIES (THAILAND) LTD.
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เจพี มอร์ แกน (ประเทศไทย) จากัด
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี่ (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่ (เพื่อตราสารหนี ้)
THE HONGKOK AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK – BOND
บริ ษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี ้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคาร เจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อการค้ าตราสารหนี ้)
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) - เพื่อบริ หารการเงิน
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้ า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

สำหรั บลูกค้ ำ / For Customer

ใบนำฝำกชำระเงินค่ ำสินค้ ำและบริกำร (Bill Payment Pay-In)

ที่อยู่ 3300/57 ตึกช้ างอาคารบี ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
โทร. 02-9373312

สาขา/ Branch……..…………...………………..…….….วันที่/ Date………….…..……
ชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ………….....……………........………..………..………..
เลขบัตรประชำชน (Ref. 1) …………….………….………………………………….

เพื่อเข้ าบัญชี บัญชีจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหำชน)
บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์ / Siam Commercial Bank เลขที่บัญชี 041-3-04726-9 (Bill Payment)
เช็ค/ CHEQUE
เงินสด/ CASH
ชื่อธนำคำร-สำขำ/ Bank-Branch

จำนวนเงิน/ Amount ==>
หมำยเลขเช็ค/ Cheque No.

จำนวนเงิน/ Amount

บำท/ Baht

จำนวนเงินเป็ นตัวอักษร/ Amount in Words
ชื่อผู้นาฝาก/ Deposit by ………………………………………………….………………….………….
โทรศัพท์/ Telephone ………………………………………………………………………………………

สำหรั บเจ้ ำหน้ ำที่ธนำคำร/ For Bank's Use
ผู้รับเงิน/ ผู้รับมอบอานาจ……..………………………….

โปรดนาใบนาฝากนี ้ไปชาระเงินได้ ที่ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ใบนำฝำกชำระเงินค่ ำสินค้ ำและบริกำร (Bill Payment Pay-In)

ที่อยู่ 3300/57 ตึกช้ างอาคารบี ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
โทร. 02-9373312

สำหรั บธนำคำร/ For Bank

สาขา/ Branch……..…………...………………..…….….วันที่/ Date………….…..……
ชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ………….....……………........………..………..………..
เลขบัตรประชำชน (Ref. 1) …………….…………………………………….……….

เพื่อเข้ ำบัญชี บัญชีจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน บริ ษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหำชน)
บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์ / Siam Commercial Bank เลขที่บัญชี 041-3-04726-9 (Bill Payment)
เช็ค/ CHEQUE
เงินสด/ CASH
ชื่อธนำคำร-สำขำ/ Bank-Branch

จำนวนเงิน/ Amount ==>
หมำยเลขเช็ค/ Cheque No.

จำนวนเงิน/ Amount

บำท/ Baht

จำนวนเงินเป็ นตัวอักษร/ Amount in Words
ชื่อผู้นาฝาก/ Deposit by ………………………………………………….………………….………….
โทรศัพท์/ Telephone ………………………………………………………………………………………

สำหรั บเจ้ ำหน้ ำที่ธนำคำร/ For Bank's Use
ผู้รับเงิน/ ผู้รับมอบอานาจ……..………………………….

