
 

 

เลขท่ี OMD018/2559 

         12 ตลุาคม 2559 
 

เร่ือง แจ้งการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัครัง้ท่ี 2 ของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 2 (“DCON-W2”) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ตามที่บริษัท ดีคอนโปรดกัส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท            

ครัง้ท่ี 2 (DCON-W2) จํานวนทัง้สิน้ 341,894,035 หน่วย บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกบัการใช้สิทธิครัง้ที่ 2 ของใบสําคญั

แสดงสทิธิ DCON-W2 ดงันี ้
 

1. กาํหนดการใช้สิทธิ 

วนัท่ี 28 ตลุาคม 2559 

ตารางกําหนดการใช้สทิธิ 

 ครัง้ที่ 1  วนัที่ 29 กรกฎาคม 2559 

 ครัง้ที่ 2 วันที่ 31 ตุลาคม 2559 

 ครัง้ที่ 3 (ครัง้สดุท้าย) วนัที่ 27 มกราคม 2560 

2. ระยะเวลาแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิ 

วนัท่ี 21 - 28 ตลุาคม 2559 (รวม 5 วนัทําการ) ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. – 15.30 น. 

หมายเหตุ

3. อัตราการใช้สิทธิ* 

 : วนัท่ี 24 ตลุาคม 2559 เป็นวนัหยดุชดเชยวนัปิยมหาราช บริษัทหยดุทําการ 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มสีทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1.403 หุ้น  

(อตัราการใช้สทิธิกอ่นการปรับสทิธิคอื 1 หนว่ยตอ่ 1 หุ้นสามญั) 

4. ราคาการใช้สทิธิ* 

0.357 บาท ตอ่ 1 หุ้นสามญั 

(ราคาการใช้สทิธิกอ่นการปรับสทิธิคอื 0.50 บาท ตอ่ 1 หุ้นสามญั) 

*บริษัทได้ทําการปรับราคาและอตัราการใช้สิทธิข้างต้น ตัง้แต่วนัท่ี 24 ธันวาคม 2558 เนือ่งจากการเพิม่ทนุจดทะเบียน

ของบริษัทตามมตท่ีิประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2558 เมื่อวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 
 

5. เอกสารที่ใช้ยื่นแสดงความจาํนงการใช้สิทธิ 

5.1. ใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ ทีก่รอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ 

(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.dconproduct.com) 

5.2. ใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯกําหนด ซึง่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ลงลายมอืช่ือผู้ โอนด้านหลงั ตามจํานวนท่ีระบอุยูใ่นใบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิ  

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จาํกัด  (มหาชน) 

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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5.3. เอกสารการชําระเงินเต็มจํานวนตามทีร่ะบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ โดยให้ชําระทัง้จํานวน

ระหวา่งระยะเวลาแจ้งความจํานงการใช้สทิธิและต้องไมเ่กินกําหนดการใช้สทิธิ โดยชําระเงินตามวธีิใดวธีิหนึง่ดงันี ้

ก. ชําระผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) (สามารถดาวน์โหลด Bill Payment 

ได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัท www.dconproduct.com) 

โดยต้องใช้ใบนําฝากแบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และกรอกข้อมูลให้

ครบถ้วน พร้อมรหสัอ้างอิงเป็นเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั และต้องชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทย

พาณิชย์ จํากดั (มหาชน) เทา่นัน้ โดยชําระเข้าบญัชี 
 

  ช่ือบญัชี “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จาํกัด (มหาชน)” 

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน)  สาขา บางเขน 

  ประเภทบญัชี กระแสรายวนั  เลขท่ีบญัชี 041-3-04726-9 
 

**กรณีชําระเงินผา่นระบบ Bill Payment ด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องนําเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์

เช็ค ไปชําระเงินผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ภายในวนัที่ 26 ตลุาคม 2559 

หรือ 

เพ่ือทาง

ธนาคารฯ จะเรียกเก็บเงินจากระบบเคลยีร่ิงได้ทนัภายในกําหนดระยะเวลาการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

ข. ชําระโดยเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ทีส่ามารถเรียกเก็บในเขตกรุงเทพฯได้ภายใน 1 วนัทําการ โดย

เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ต้องลงวันทีก่่อนกําหนดการใช้สิทธิ 2 วันทําการ (ภายในวันท่ี  

26 ตุลาคม 2559)

 ทัง้นี ้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีประสงค์จะชําระเงินโดยเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ต้องจดัสง่เอกสาร

การแ จ้ งความ จํานงใ ช้สิท ธิ ที ่ค รบถ้วน  สมบูร ณ์  มายังสถานที ่ติดต่อการใ ช้สิท ธิภายในวัน ที ่   

 โดยขีดคร่อมสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด 

(มหาชน)” โดยให้ระบ ุช่ือ-นามสกลุ และเบอร์โทรศทัพ์ท่ีสามารถตดิตอ่ได้ไว้ด้านหลงัด้วย 

   
26 ตลุาคม 2559 

หมายเหตุ:

2. บริษัทฯ จะไม่รับชาํระเงนิค่าการใช้สิทธิซือ้หุ้นเป็นเงนิสด 

         1. บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคาร สาํหรับบริการ Bill Payment 

3. กรุณาระบุชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ ที่สามารถติดต่อได้  

   ไว้ในใบนําฝาก Bill Payment 

4. บริษัทฯ งดรับเอกสารใดๆ เพื่อยื่นการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญทางไปรษณีย์ทุกกรณี 
 

ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจํานวนดงักล่าวได้แล้ว

เท่านัน้ หากบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดๆท่ีไม่ได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสทิธิแสดงเจตนายกเลกิการใช้สทิธิดงักลา่ว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลกิการขอใช้สทิธิในครัง้นัน้ แต่

จะไมเ่ป็นการตดัสิทธิทีจ่ะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้ต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้ถือวา่

หมดสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วอีกต่อไป นอกจากนี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบ

แทนใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ รับภาระค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ

เช็คตา่งสาํนกัหกับญัชี หรือเช็คตา่งธนาคาร (ถ้ามี) 
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5.4. หลกัฐานแสดงตน เพ่ือประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

5.4.1. 
สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาบตัรข้าราชการ หรือสาํเนาบตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ ท่ียงัไม่หมดอาย ุใน

กรณีท่ีมกีารเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ และทําให้ชื่อ-นามกสลุไม่ตรงกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารท่ี

ออกโดยหนว่ยงานราชการ เชน่ ใบแจ้งเปลีย่นช่ือ/สกลุ เป็นต้น พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้องทกุฉบบั 

บคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย:  

5.4.2. 
สาํเนาใบตา่งด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดนิทางท่ียงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

บคุคลธรรมดาตา่งด้าว: 

5.4.3. 
สําเนาหนงัสือรับรองบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดย

กรรมการผู้มีอานาจทีม่ีช่ือปรากฏอยู่ในหนงัสือรับรองบริษัทนัน้ และเอกสารหลกัฐานของผู้มีอํานาจลง

ลายมือช่ือตาม 5.4.1. หรือ 5.4.2. พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

นิติบคุคลสญัชาติไทย: 

5.4.4. 
สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทตูไทยหรือ

สถานกงสลุไทยในตา่งประเทศท่ีเอกสารดงักลา่วได้จดัทําขึน้ และมอีายไุมเ่กิน 1 ปี กอ่นวนักําหนดการใช้

สทิธิ พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง และเอกสารหลกัฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 5.4.1. หรือ 5.4.2. 

พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

นิติบคุคลตา่งชาต:ิ 

6. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ 

บริษัท ดคีอนโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 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 

 
 

  

 ( นายวทิวสั   พรกลุ ) 

 กรรมการผู้จดัการ 
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