บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
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 OMD018/2559
เรื่ อง
เรี ยน

12 ตุลาคม 2559

แจ้ งการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญครัง้ ที่ 2 ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (“DCON-W2”)
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษัท ดีคอนโปรดักส์ จํ ากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
ครัง้ ที่ 2 (DCON-W2) จํานวนทังสิ
้ ้น 341,894,035 หน่วย บริ ษัทขอแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ สิทธิครัง้ ที่ 2 ของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ DCON-W2 ดังนี ้
1. กําหนดการใช้ สิทธิ
วันที่ 28 ตุลาคม 2559
ตารางกําหนดการใช้ สทิ ธิ


ครัง้ ที่ 1
ครั ง้ ที่ 2
ครัง้ ที่ 3 (ครัง้ สุดท้ าย)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
วันที่ 31 ตุลาคม 2559
วันที่ 27 มกราคม 2560

2. ระยะเวลาแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ
วันที่ 21 - 28 ตุลาคม 2559 (รวม 5 วันทําการ) ตังแต่
้ เวลา 09.00 น. – 15.30 น.
หมายเหตุ : วันที่ 24 ตุลาคม 2559 เป็ นวันหยุดชดเชยวันปิ ยมหาราช บริ ษัทหยุดทําการ
3. อัตราการใช้ สิทธิ*
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1.403 หุ้น
(อัตราการใช้ สทิ ธิกอ่ นการปรับสิทธิคอื 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ)
4. ราคาการใช้ สทิ ธิ*
0.357 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
(ราคาการใช้ สทิ ธิกอ่ นการปรับสิทธิคอื 0.50 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ)
*บริ ษัทได้ ทําการปรับราคาและอัตราการใช้ สิทธิข้างต้ น ตังแต่
้ วนั ที่ 24 ธันวาคม 2558 เนือ่ งจากการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558
5. เอกสารที่ใช้ ย่ นื แสดงความจํานงการใช้ สิทธิ
5.1. ใบแจ้ งความจํ า นงในการใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้ นสามัญ ที ก่ รอกข้ อความถู ก ต้ อง ชั ด เจน และครบถ้ วนทุ ก รายการ
(สามารถดาวน์โหลดได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัท www.dconproduct.com)
5.2. ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯกําหนด ซึง่ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ลงลายมือชื่อผู้โอนด้ านหลัง ตามจํานวนทีร่ ะบุอยูใ่ นใบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิ

5.3. เอกสารการชํ าระเงินเต็มจํ านวนตามทีร่ ะบุในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ โดยให้ ชําระทัง้ จํ านวน
ระหว่างระยะเวลาแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิและต้ องไม่เกินกําหนดการใช้ สทิ ธิ โดยชําระเงินตามวิธีใดวิธีหนึง่ ดังนี ้
ก. ชําระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (สามารถดาวน์โหลด Bill Payment
ได้ จากเว็บไซต์ของบริษัท www.dconproduct.com)
โดยต้ องใช้ ใบนําฝากแบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และกรอกข้ อมูลให้
ครบถ้ วน พร้ อมรหัสอ้ างอิงเป็ นเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก และต้ องชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เท่านัน้ โดยชําระเข้ าบัญชี
ชื่อบัญชี “บัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
สาขา บางเขน
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บญ
ั ชี 041-3-04726-9
**กรณีชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment ด้ วยเช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค ต้ องนําเช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์
เช็ค ไปชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เพื่อทาง
ธนาคารฯ จะเรี ยกเก็บเงินจากระบบเคลียริ่ งได้ ทนั ภายในกําหนดระยะเวลาการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ

หรื อ
ข. ชําระโดยเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟ ทีส่ ามารถเรี ยกเก็บในเขตกรุ งเทพฯได้ ภายใน 1 วันทําการ โดย
เช็ ค บุ ค คล แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค หรื อ ดร๊ าฟ ต้ องลงวัน ที ก่ ่ อ นกํ า หนดการใช้ สิ ท ธิ 2 วัน ทํ า การ (ภายในวัน ที่
26 ตุลาคม 2559) โดยขีดคร่ อมสัง่ จ่าย “บัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริ ษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด
(มหาชน)” โดยให้ ระบุ ชื่อ-นามสกุล และเบอร์ โทรศัทพ์ทส่ี ามารถติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังด้ วย
ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทป่ี ระสงค์จะชําระเงินโดยเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟ ต้ องจัดส่งเอกสาร
การแจ้ งความจํ า นงใช้ สิ ท ธิ ที ่ค รบถ้ วน สมบู ร ณ์ มายั ง สถานที ่ติ ด ต่ อ การใช้ สิ ท ธิ ภ ายในวั น ที ่
26 ตุลาคม 2559
หมายเหตุ:

1. บริษัทฯ จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าธรรมเนียมธนาคาร สําหรับบริการ Bill Payment
2. บริษัทฯ จะไม่ รับชําระเงินค่ าการใช้ สิทธิซอื ้ หุ้นเป็ นเงินสด
3. กรุ ณาระบุช่ อื นามสกุล เบอร์ โทรศัพท์ ของผู้ใช้ สิทธิซอื ้ หุ้นสามัญ ที่สามารถติดต่ อได้
ไว้ ในใบนําฝาก Bill Payment
4. บริษัทฯ งดรับเอกสารใดๆ เพื่อยื่นการใช้ สิทธิซอื ้ หุ้นสามัญทางไปรษณีย์ทุกกรณี

ทังนี
้ ้ การใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อบริ ษัทได้ เรี ยกเก็บเงิ นจํ านวนดังกล่าวได้ แล้ ว
เท่านัน้ หากบริ ษัทไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดๆที่ไม่ได้ เกิดจากบริ ษัท ให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว และบริ ษัทตกลงให้ ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ แต่
จะไม่เป็ นการตัดสิทธิทีจ่ ะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ ต่อไป เว้ นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ให้ ถือว่า
หมดสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าวอีกต่อไป นอกจากนี ้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องเป็ นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บ
เช็คต่างสํานักหักบัญชี หรื อเช็คต่างธนาคาร (ถ้ ามี)

5.4. หลักฐานแสดงตน เพือ่ ประกอบการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
5.4.1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:
สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาบัตรข้ าราชการ หรื อสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยงั ไม่หมดอายุ ใน
กรณีท่ีมกี ารเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล และทําให้ ชื่อ-นามกสุลไม่ตรงกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แนบเอกสารที่
ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้ งเปลีย่ นชื่อ/สกุล เป็ นต้ น พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ องทุกฉบับ
5.4.2. บุคคลธรรมดาต่างด้ าว:
สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
5.4.3. นิติบคุ คลสัญชาติไทย:
สําเนาหนังสือรั บรองบริ ษัทที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ ไม่เกิ น 3 เดือน พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ องโดย
กรรมการผู้มีอานาจที่มีช่ือปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริ ษัทนัน้ และเอกสารหลักฐานของผู้มีอํานาจลง
ลายมือชื่อตาม 5.4.1. หรื อ 5.4.2. พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
5.4.4. นิติบคุ คลต่างชาติ:
สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่สถานทูตไทยหรื อ
สถานกงสุลไทยในต่างประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้ จดั ทําขึ ้น และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันกําหนดการใช้
สิทธิ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อตาม 5.4.1. หรื อ 5.4.2.
พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
6. สถานที่ติดต่ อในการใช้ สิทธิ
บริ ษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (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

