
 

 

เลขที่ OMD 002/2561 
         16 มกราคม 2561 
 
เร่ือง แจ้งการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัครัง้ที่ 2 ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (“DCON-W1”) 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ตามที่บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท            
ครัง้ที่ 1 (DCON-W1) จ านวนทัง้สิน้ 41,086,819 หน่วย บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการใช้สิทธิครัง้ที่ 2 ของใบส าคญั
แสดงสทิธิ DCON-W1 ดงันี ้

 

1. ก ำหนดกำรใช้สิทธิ 
วนัท่ี 31 มกราคม 2561 
ตารางก าหนดการใช้สทิธิ 

 ครัง้ที่ 1  วนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 
 ครัง้ที่ 2 วันที่ 31 มกรำคม 2561 

 ครัง้ที่ 3  วนัที่ 31 กรกฎาคม 2561 
 ครัง้ที่ 4 วนัที ่31 มกราคม 2562 
 ครัง้ที ่5 (ครัง้สดุท้าย) วนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 

2. ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 
วนัท่ี 24 - 30 มกราคม 2561 (รวม 5 วนัท าการ) ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. – 15.30 น. 

3. อัตรำกำรใช้สิทธิ* 
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 15.709 หุ้น  
(อตัราการใช้สทิธิก่อนการปรับสทิธิคือ 1 หนว่ยตอ่ 1 หุ้นสามญั) 

4. รำคำกำรใช้สิทธิ* 
0.318 บาท ตอ่ 1 หุ้นสามญั 
(ราคาการใช้สทิธิก่อนการปรับสทิธิคือ 0.429 บาท ตอ่ 1 หุ้นสามญั) 
*บริษัทได้ท าการปรับราคาและอตัราการใช้สิทธิข้างต้น ตัง้แต่วนัที่ 24 ธันวาคม 2558 เนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทตามมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 
 

5. เอกสำรที่ใช้ยื่นแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 
5.1.    ใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื อ้หุ้ นสามัญ ที่กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ  

(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.dconproduct.com) 

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จ ำกัด  (มหำชน) 

DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 
3300/57 ตกึช้าง อาคารบี ชัน้ 8  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328 
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5.2.    ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯก าหนด ซึ่งผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลงั ตามจ านวนที่ระบอุยูใ่นใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิ  

5.3.    เอกสารการช าระเงินเต็มจ านวนตามที่ระบุในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั โดยให้ช าระทัง้จ านวน
ระหวา่งระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สทิธิและต้องไมเ่กินก าหนดการใช้สทิธิ โดยช าระเงินตามวิธีใดวิธีหนึง่ดงันี  ้
ก. ช าระผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (สามารถดาวน์โหลด Bill Payment 

ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.dconproduct.com) 
โดยต้องใช้ใบน าฝากแบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วน พร้อมระบุเลขทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ (ตามที่ปรากฏในใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (“DCON-W1”)) และรหสัอ้างอิงเป็นเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั และต้องช าระ
เงินผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) เทา่นัน้ โดยช าระเข้าบญัชี 
  ช่ือบญัชี “บัญชีจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ำกัด (มหำชน)” 
  ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)  สาขา บำงเขน 
  ประเภทบญัชี กระแสรำยวัน  เลขที่บญัชี 041-3-04726-9 
**กรณีช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment ด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องน าเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์
เช็ค ไปช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ภายในวนัที่ 30 มกราคม 2561 ก่อน
เวลา 12.00 น. เท่านัน้ เพื่อทางธนาคารฯ จะเรียกเก็บเงินจากระบบเคลียร่ิงได้ทนัภายในก าหนดระยะเวลา
การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

หรือ 
ข. ช าระโดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ที่สามารถเรียกเก็บในเขตกรุงเทพฯได้ภายใน 1 วนัท าการ โดย

เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ต้องลงวันที่ก่อนก าหนดการใ ช้สิทธิ 3 วันท าการ (ภายในวันที่  
26 มกราคม 2561) โดยขีดคร่อมสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ำกัด 

(มหำชน)” โดยให้ระบ ุช่ือ-นามสกลุ และเบอร์โทรศทัพ์ที่สามารถติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงัด้วย 
 ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะช าระเงินโดยเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ต้องจดัสง่เอกสาร

การแ จ้งความจ านงใช้สิท ธิที่ ค รบ ถ้ วน สมบู รณ์  มายังสถานที่ ติ ดต่อการใช้สิท ธิภายในวันที่  
26 มกราคม 2561 

   
หมำยเหตุ:         1. บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมธนำคำร ส ำหรับบริกำร Bill Payment 

2. บริษัทฯ จะไม่รับช ำระเงนิค่ำกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นเป็นเงนิสด 
3. กรุณำระบุชื่อ นำมสกุล เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญ ที่สำมำรถติดต่อได้  
   ไว้ในใบน ำฝำก Bill Payment 
4. บริษัทฯ งดรับเอกสำรใดๆ เพื่อยื่นกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญทำงไปรษณีย์ทุกกรณี 
 

ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจ านวนดังกล่าวได้แล้ว
เท่านัน้ หากบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆที่ไม่ได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิแสดงเจตนายกเลกิการใช้สทิธิดงักลา่ว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลกิการขอใช้สทิธิในครัง้นัน้ แต่
จะไม่เป็นการตดัสิทธิที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้ต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้ถือว่า
หมดสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอีกต่อไป นอกจากนี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบ
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แทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ รับภาระค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ
เช็คตา่งส านกัหกับญัชี หรือเช็คตา่งธนาคาร (ถ้ามี) 

5.4. หลกัฐานแสดงตน เพื่อประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 
5.4.1. บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย:  

ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรข้าราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ทีย่งัไมห่มดอาย ุใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล และท าให้ช่ือ-นามกสลุไม่ตรงกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่
ออกโดยหนว่ยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลีย่นช่ือ/สกลุ เป็นต้น พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องทกุฉบบั 

5.4.2. บคุคลธรรมดาตา่งด้าว: 
ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

5.4.3. นิติบคุคลสญัชาติไทย: 
ส าเนาหนงัสือรับรองบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดย
กรรมการผู้มีอานาจที่มีช่ือปรากฏอยู่ในหนงัสือรับรองบริษัทนัน้ และเอกสารหลกัฐานของผู้มีอ านาจลง
ลายมือช่ือตาม 5.4.1. หรือ 5.4.2. พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

5.4.4. นิติบคุคลตา่งชาติ: 
ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย  Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือ
สถานกงสลุไทยในตา่งประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท าขึน้ และมีอายุไมเ่กิน 1 ปี ก่อนวนัก าหนดการใช้
สทิธิ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง และเอกสารหลกัฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม 5.4.1. หรือ 5.4.2. 
พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

6. สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ 
บริษัท ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 3300/57 ตกึช้าง อาคารบี ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ 0-2937-3312  
โทรสาร 0-2937-3328 
เว็บไซต์ www.dconproduct.com 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

  
 ( นายวิทวสั   พรกลุ ) 
 กรรมการผู้จดัการ 
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เอกสำรแนบ ประกอบ 
 
 
 
 
 

ใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของ 
 

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ำกัด (มหำชน) (DCON-W1)



 

เลขท่ีใบแจ้งความจ านง……………………..…… 
 ใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญ 
 บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ำกัด (มหำชน) 
 อัตรำกำรใช้สิทธิเท่ำกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสำมัญ 15.709 หุ้น ในรำคำใช้สิทธิ 0.318 บำทต่อหุ้น 

วนัที่ยื่นความจ านงการใช้สทิธิ............................................................. 

เรียน  บริษัท ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล) …………………………………………….…………………….....…  เลขทะเบยีนผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเลขที ่………………........…..………………............................................... 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจ าตวัประชาชน..........................................................................  บคุคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญัชาติไทย เลขท่ีใบต่างด้าว/หนังสอืเดินทาง..................................................... 
 นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบยีนนิติบุคคล............................................................................  นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว เลขทะเบยีนนิติบุคคล.................................................................... 
สญัชาติ........................................................อาชพี................................................................................... วนั/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.)................................................ เพศ.............................................................................. 
ที่อยู่เลขท่ี.................................................... อาคาร/หมู่บ้าน………........…….......…….......….….............. ตรอก/ซอย..................................................................ถนน............................................................................. 
แขวง/ต าบล..................................................เขต/อ าเภอ............................................................................ จงัหวดั.......................................................................รหสัไปรษณีย์................................................................. 
หมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้       โทรศพัท์บ้าน....................................................................... โทรศพัท์เคลือ่นท่ี .............................................................................อีเมล์............................................................. 
เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี........................................................................................ ประเภทของการหกัภาษี ณ ที่จ่าย     ไม่หกัภาษี ณ ที่จ่าย         หกัภาษี ณ ที่จ่าย 

โปรดระบผุู้ รับผลประโยชน์ที่แท้จริง  
ในกรณีที่ผู้ ใช้สทิธิเป็นบคุคลธรรมดา   ตนเอง    บคุคลอื่น (โปรดระบ)ุ................................................     ในกรณีที่เป็นนิติบคุคล  โปรดระบ.ุ.................................................. 

ในฐานะผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ดงันี  ้
จ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญ 

แสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย) 
จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้ 

จำกกำรขอใช้สิทธิ (หุ้น) 
รำคำใช้สิทธิ 
(บำทต่อหุ้น) 

จ ำนวนเงนิที่ต้องช ำระในกำร
จองซือ้หุ้นสำมัญ (บำท) 

รวมจ ำนวนเงนิ 
(ตวัอักษร) 

  0.318   

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอช าระเงินค่าใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่ว โดยช าระเป็น 
 เช็ค    แคชเชียร์เช็ค    ดร๊าฟท์  โดยสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน บริษัท ดคีอนโปรดกัส์ จ ำกัด (มหำชน)” 

โดยต้องเรียกเก็บในเขตกรุงเทพได้ภำยใน 1 วันท ำกำรเท่ำนัน้ เลขท่ีเช็ค / เช็คธนาคาร / ดร๊าฟท์ …………………………… วนัท่ี ……………….......….. ธนาคาร ….…….......................…….. สาขา ………...….......... 

  เงินโอน เข้าบญัชี   “บัญชีจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน บริษัท ดคีอนโปรดกัส์ จ ำกัด (มหำชน)”  บัญชีกระแสรำยวันเลขที่ 041-3-047269 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)  สำขำ บำงเขน 
หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปนี ้(ผู้จองซือ้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่ำนัน้) 
 แบบไร้ใบหุ้น (Script less) น าหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกใบหุ้นส าหรับหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท

หลกัทรัพย์.............................................................. สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี............................. น าหุ้นเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ ซึง่ข้าพเจ้ามีอยูก่บับริษัทนัน้  
บญัชีเลขท่ี............................................................ 

 น าหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ โดยให้ออกใบหุ้นส าหรับหุ้ นที่ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า  

 แบบรับใบหุ้น (Script) ให้ออกใบหุ้นส าหรับหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งใบหุ้นให้กบัข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามญัเพิ่มทนุดังกลา่วเข้า
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนและอนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าได้สง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ และขอรับทอนใบส าคญัแสดงสทืธิ (ถ้ามี) ดงันี  ้
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ที่ส่งมอบ จ ำนวนของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ำมี) 

(หน่วย) เลขที่ จ ำนวน (หน่วย) 
   

วิธีการรับใบส าคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีขอรับทอน (ถ้ามี) 
 ให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิสว่นท่ีขอรับทอนนัน้ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัทหลกัทรัพย์......................................สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี................................ 
 น าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี.......... ................................................ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ 

 ให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิสว่นที่ขอรับทอนไว้ชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าใบส าคัญแสดงสทิธิเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยเข้าบญัชีของบริษัท  
 ผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า 

 ให้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีขอรับทอนไว้ในชื่อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินวิธีการใดวิธีการหนึง่ดงัต่อไปนี  ้
  มารับด้วยตวัเองที่ส านกังานใหญ่ของบริษัท  มอบอ านาจให้ผู้อื่นมารับที่ส านกังานใหญ่ของบริษัท โดยได้ยื่นใบมอบอ านาจมาพร้อมกบัใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิครัง้นี ้
  ให้บริษัทสง่ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัไม่ได้ใช้สทิธิให้แก่ข้าพเจ้า ตามชื่อ ที่อยู่ที่ระบไุว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนภายใน 14 วันท าการนบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิ 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่ว และจะไม่ยกเลกิรายการจองซือ้หุ้นนี ้แต่หากข้าพเจ้าไม่สง่ใบแจ้งความจ านงที่จะซือ้หุ้นสามญัที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซือ้ที่
ถกูต้องเรียบร้อย พร้อมช าระค่าจองซือ้ หรือ หากเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ มาถงึบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือหากเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ที่สัง่จ่ายแล้วนัน้ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสทิธิในการจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 
 การลงทนุในหลกัทรัพย์ย่อมมีความเสีย่ง ลงชื่อ ...............................................................................ผู้ขอใช้สทิธิ 
 และก่อนตดัสนิใจจองซือ้หลกัทรัพย์ควรศกึษาข้อมลูอย่างรอบคอบ (...............................................................................) 

ใบรับแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) ผู้ใช้สิทธิโปรดกรอกรายละเอียดส่วนนีด้้วย 

 เลขท่ีใบแจ้งความจ านง............................................... 
บริษัท ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบแสดงความจ านง)...........................................................................................ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัท โดยสง่มอบใบส าคญั
แสดงสทิธิจะซือ้หุ้นจ านวน...........................หน่วย และจ านวนใช้สทิธิเป็น................................หน่วย รวมเป็นเงิน..............................บาท จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอรับทอน...........................หน่วย 

โดยช าระเป็น     เช็ค     แคชเชียร์เช็ค      ดร๊าฟท์       เงินโอน    เลขท่ีเช็ค / เช็คธนาคาร / ดร๊าฟท์…………..……....……วนัท่ี ……..…………….. ธนาคาร..........................…...….. สาขา ….......………………...…. 

โดยหากผู้ใช้สทิธิได้รับการจดัสรรหุ้นดงักลา่วแล้ว ผู้ ใช้สทิธิให้ด าเนินการสง่มอบหุ้นสามญัด้วยวิธีใดวิธีหนึง่ดังต่อไปนี  ้
 แบบไร้ใบหุ้น (Script less) น ำหุ้นเข้ำบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์ของตนเอง   น ำหุ้นเข้ำฝำกบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกผู้ฝำกเลขที่ 600 ในนาม บจ. ศนูย์รับฝากฯ เพื่อข้าพเจ้า 
 เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก .……………………………………………….…….  แบบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็นใบหุ้นในนำมผู้จองซือ้ 
 เลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ …………………………………………...  
  เจ้าหน้าที่ผู้ รับมอบอ านาจ……………………………………………………………. 

 



 

BROKER 

ผู้ฝาก
เลขท่ี ชื่อบริษัท ผู้ฝาก

เลขท่ี ชื่อบริษัท 

002 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบเีอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 034 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 038 บริษัทหลกัทรัพย์ เออซีี จ ากดั (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
PHATRA SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 050 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จ ากดั  

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 051 บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั  

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD 

010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลนิช์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES COMPANY LIMITED 200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD 

011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

UBS SECURTIES (THAILAND) LTD. 

013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURTIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั  

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลกัทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 224 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั 
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED 229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพ ีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั 

JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั  

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบ ีโอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURTIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
SUB BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK, N.A. – CUSTODY SERVICES 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ (เพื่อตราสารหนี)้ 

THE HONGKOK AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK – BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY 334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
THE HONGKOK AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BANGKOK 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อการช าระราคาหลกัทรัพย์) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD 337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 339 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อการค้าตราสารหนี)้ 

JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC 
COMPANY LIMITED 

343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES 344 บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

324 ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) 
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

326 ธนาคารเดอะรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. BANGKOK BRANCH 410 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) - เพื่อบริหารการเงิน 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY 

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลกูค้า) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 
 


