
 

ท่ี D-IR 008/2564  

วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 

 

เร่ือง แจง้รายละเอียดเก่ียวกับการใชสิ้ทธิครัง้ท่ี 5 ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท เดนทลั 

คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (D-W1)  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 

ตามท่ี บรษิัท เดนทลั คอรป์อเรชั่น จาํกัด (มหาชน) (“บรษิัท”) ได ้เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้

สามญั ของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (D-W1) จาํนวนรวมทัง้สิน้ 40,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิม                      

ตามสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัท เมื่อวนัท่ี 5 มีนาคม 2563 โดยมีกาํหนดการใชสิ้ทธิ คือ วนัทาํการสดุทา้ยของเดือน 

กมุภาพนัธ ์พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน สาํหรบัการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย คือ วนัครบกาํหนดอายใุบสาํคญั

แสดงสิทธิ ในกรณีท่ีวนัใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยุดทาํการ ใหเ้ล่ือนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว เป็นวนัทาํการสดุทา้ย

ก่อนหนา้วนักาํหนดการใชสิ้ทธิครัง้ดงักล่าว   

บรษิัทขอแจง้ วนัท่ีใช้สิทธิคร้ังที ่5 คือ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564 โดยมรีายละเอียด ดงันี ้ 

1. อัตรา และราคาการใช้สิทธิ  

อตัราการใชสิ้ทธิ  : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1.2 หุน้   

ราคาใชสิ้ทธิ :  3.3333 บาท ต่อ 1 หุน้   

2. ระยะเวลาแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิ  

วนัท่ี 24 - 28 พฤษภาคม 2564  ตัง้แต่เวลา  09.00 น.  – 15.00 น. (วนัและเวลาทาํการ) 

3. สถานทีต่ิดต่อในการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิ  

ผูป้ระสานงาน  :  คณุ ธัชนนท ์พงษ์คณุาวฒุิ 

บรษิัท เดนทลั คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน)   

เลขท่ี 157 ชัน้ 2 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400   

โทรศพัท ์ 02-245-7197 ext 204, 095-205-2335  

Email:  touchanon.ph@thailanddentalcorp.com Website:  www.dentalcorpthailand.com 

 
 
 
 
 
 

บริษทั เดนทลั คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)   

DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED   

สาํนักงานใหญ่ 157 ชัน้ 2 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400  โทร.(66) 2 245 7197-98     
Head Office 157, 2nd Floor, Ratchadaphisek Rd., Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400  Tel. (66) 2 245 7197-98 

เลขทะเบยีนบรษิทั 0107559000281 Company Registration No. 0107559000281  

http://www.dentalcorpthailand.com/


4. วิธีการใช้สิทธิ  

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุนตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีตนถืออยู่ทัง้หมด

หรือบางส่วนก็ได ้สาํหรบัใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือ และไม่ไดใ้ชสิ้ทธิภายในวันกาํหนดการใชสิ้ทธิครัง้

สดุทา้ย บริษัทจะถือว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว

และใหถื้อว่าใบสาํคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิน้สภาพโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ ผูป้ระสงคจ์ะใชสิ้ทธิตอ้งดาํเนินการ

และจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีใ้หแ้กบ่รษิัท ตามสถานท่ีติดต่อขา้งตน้ ในช่วงระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการ

ใชสิ้ทธิ 

4.1 แบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งชดัเจน และครบถว้น

ทกุรายการ พรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ ได้ที ่: www.dentalcorpthailand.com  / นักลงทุนสัมพันธ ์ / ดาวนโ์หลด  

4.2 ใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิตามแบบท่ีตลาดหลักทรัพยก์ําหนด ซึ่งผู้ถือ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผูโ้อนดา้นหลงั ตามจาํนวนท่ีระบใุนแบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิ   

ในกรณีท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scriptless) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการใชสิ้ทธิ

ซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุตอ้งแจง้ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอเพ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือเพ่ือใหอ้อกใบแทน

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ ตามท่ีตลาดหลักทรพัยก์าํหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรพัยท่ี์ทาํหน้าท่ีเป็นนายหน้าซือ้ขาย

หลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบรษิัทหลกัทรพัยด์งักล่าว จะดาํเนินการแจง้กบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์เพ่ือขอถอน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ นาํไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุน

กบับรษิัท  

ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิอยู่กับศูนยร์บัฝาก

หลักทรพัยใ์น “บัญชีบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย”์ ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีตอ้งการใชสิ้ทธิ ตอ้งแจง้ความจาํนงและ

กรอกแบบคาํขอเพ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลักทรพัยก์าํหนด โดยยื่นต่อศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์

เพ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิ นาํไปใชเ้ป็นหลักฐานประกอบการใชสิ้ทธิซือ้หุน้

สามญัเพ่ิมทนุกบับรษิัท 

4.3 เอกสารประกอบการแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคัญแสดงสิทธิเป็นหุน้สามัญของ 

4.3.1 บคุคลสญัชาติไทย 

- สาํเนาบัตรประชาชน หรือสาํเนาบัตรขา้ราชการ หรือสาํเนาบัตรพนักงานรฐัวิสาหกิจท่ียังไม่

หมดอาย ุพรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

4.3.2 บคุคลตา่งดา้ว   

- สาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง ท่ียังไม่หมดอายุ พรอ้มลงลายมือชื่อ รบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง  

 



4.3.3 นิติบคุคลในประเทศ  

- สาํเนาหนงัสือรบัรองบรษิัทท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ

ในครัง้นั้นๆ พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอาํนาจท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรบัรอง

บรษิัทนัน้ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื่อตาม 4.3.1 หรือ 4.3.2 พรอ้มลง

ลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

4.3.4 นิติบคุคลตา่งประเทศ  

- สาํเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรบัรองนิติบุคคล พรอ้มลง

ลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอาํนาจและเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูม้ีอาํนาจ

ลงลายมือชื่อตาม 4.3.1 หรือ 4.3.2 พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และรบัรองโดย Notary 

public ของประเทศท่ีออกเอกสารนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ  

4.3.5 คสัโตเดยีน  

- สาํเนาเอกสารการจดทะเบียน พรอ้มหนังสือแต่งตัง้คัสโตเดียน และเอกสารหลกัฐานของผูม้ี

อาํนาจลงลายมือชื่อตาม 4.3.1 หรือ 4.3.2 พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง และรบัรองโดย 

Notary public ของประเทศท่ีออกเอกสารนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ  

 

ทัง้นี ้หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษัท

ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

4.4 จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัจะตอ้งเป็นจาํนวนเต็มเท่านัน้ เวน้แต่

กรณีมีการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิ 

5. เอกสารการชาํระเงนิ/หลักฐานการชาํระเงนิ  

5.1 ชาํระเงินโดยเช็ค / ดราฟท ์/ ตั๋วแลกเงินธนาคาร / คาํสั่งจ่ายเงินธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บได ้ภายใน

เขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทาํการ นับจากวันท่ีแจง้ความจาํนงใช้สิทธิแต่ละครัง้ โดยตอ้งลงวันท่ีและส่ง

หลักฐานประกอบการใช้สิทธิให้ครบถ้วนก่อนกําหนดการใช้สิทธิอย่างน้อย 3 วันทําการ คือ ไม่เกินวันท่ี  

26 พฤษภาคม 2564 และยื่นความจาํนง ระหว่างวนัท่ี 24 - 28 พฤษภาคม 2564 (วนัและเวลาทาํการ)  

5.2 ชาํระเงินโดยการโอนเขา้บญัชี ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) สาขาถนนรชัดา-หว้ยขวาง ประเภท

บญัชอีอมทรพัย ์เลขท่ี 055-0-65999-9 ชื่อบญัชี “บมจ. เดนทลั คอรป์อเรชั่น เพ่ือจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ”   

โดยต้องโอนเงิน ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ภายในเวลา 15.00 น. และ ย่ืนความจํานง 

ระหว่างวันที ่ 24 - 28 พฤษภาคม 2564 (วันและเวลาทาํการ)  

 



นอกจากนี ้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะเป็นผูร้บัภาระค่าอากรแสตมป์  ค่าธรรมเนียมธนาคาร ท่ีเกิดขึน้จาก                  

การใชสิ้ทธิดงักล่าว หากมีขอ้สงสยัเก่ียวกับการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท กรุณาติดต่อสอบถามตามท่ี

ระบใุนสถานท่ีจดัส่งเอกสาร ในวนัและเวลาทาํการ  (จนัทร ์– ศกุร ์เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.)  

  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

 

        ขอแสดงความนบัถือ  

 

                (นายธัชนนท ์พงษ์คณุวุฒิ) 

        ผูม้ีอาํนาจรายงานสารสนเทศ 


