
ท่ี D-IR 14/2564

วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง แจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชส้ิทธิครัง้ท่ี 7 ตามใบสำาคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท เดนทลั 
คอรป์อเรชั่น จำากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (D-W1) 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ตามท่ี บรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชั่น จ ำากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ได ้เสนอขายใบสำาคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้
สามญั ของบรษัิท ครัง้ท่ี 1 (D-W1) จำานวนรวมทัง้สิน้ 40,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมลูคา่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิม   
ตามสดัสว่นการถือหุน้ของบรษัิท เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2563 โดยมีกำาหนดการใชส้ิทธิ คือ วนัท ำาการสดุทา้ยของเดือน
กมุภาพนัธ ์พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ส ำาหรบัการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย คือ วนัครบก ำาหนดอายใุบสำาคญั
แสดงสิทธิ ในกรณีท่ีวนัใชส้ิทธิตรงกบัวนัหยดุท ำาการ ใหเ้ลื่อนวนัก ำาหนดการใชส้ิทธิดงักลา่ว เป็นวนัท ำาการสดุทา้ย
ก่อนหนา้วนักำาหนดการใชส้ิทธิครัง้ดงักลา่ว  

บรษัิทขอแจง้ วนัท่ีใช้สิทธิคร้ังที ่  7   คือ วันที ่  30   พฤศจกิายน   2564   โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. อัตรา และราคาการใช้สิทธิ 
อตัราการใชส้ิทธิ  : ใบสำาคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1.2 หุน้  
ราคาใชส้ิทธิ :  3.3333 บาท ตอ่ 1 หุน้  

2. ระยะเวลาแจ้งความจำานงการใช้สิทธิ และขอรับใบแจง้ความจำานงการใช้สิทธิ 
วนัท่ี 23 - 29 พฤศจิกายน 2564  ตัง้แตเ่วลา  09.00 น.  – 15.00 น. (วนัและเวลาทำาการ)

3. สถานทีต่ดิต่อในการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจำานงการใช้สิทธิ 
ผูป้ระสานงาน  :  คณุ ณฐัสิทธ์ิ  สรุพนัธไ์พโรจน์
บรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชั่น จ ำากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 157 ชัน้ 2 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400  
โทรศพัท ์ 02-245-7197 ext 204, 086-000-8125 
Email:  cfo@dentalcorpthailand.com Website:  www.dentalcorpthailand.com

4. วิธกีารใช้สิทธิ 
ผูถื้อใบสำาคญัแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามใบส ำาคญัแสดงสิทธิท่ีตนถืออยู่ทัง้หมด
หรอืบางสว่นก็ได ้ส ำาหรบัใบสำาคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือ และไม่ไดใ้ชส้ิทธิภายในวนัก ำาหนดการใชส้ิทธิครัง้
สดุทา้ย บรษัิทจะถือวา่ผูถื้อใบส ำาคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคท่ี์จะใชส้ิทธิตามใบส ำาคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว
และใหถื้อวา่ใบสำาคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพโดยไม่มีการใชส้ิทธิ ผูป้ระสงคจ์ะใชส้ิทธิตอ้งด ำาเนินการ

บริษทั เดนทลั คอรป์อเรชัน่ จ ำ�กดั (มห�ชน)  
DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
สำ�นกัง�นใหญ่ 157 ชัน้ 2 ถนนรชัด�ภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมห�นคร 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/


และจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้หแ้ก่บรษัิท ตามสถานท่ีติดตอ่ขา้งตน้ ในช่วงระยะเวลาแจง้ความจ ำานงในการ
ใชส้ิทธิ

4.1 แบบแสดงความจำานงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งชดัเจน และครบถว้น
ทกุรายการ พรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบส ำาคญัแสดงสิทธิ 

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

4.2 ใบสำาคญัแสดงสิทธิหรอืใบแทนใบส ำาคญัแสดงสิทธิตามแบบท่ีตลาดหลกัทรพัยก์ ำาหนด ซึง่ผูถื้อใบ
สำาคญัแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผูโ้อนดา้นหลงั ตามจ ำานวนท่ีระบใุนแบบแสดงความจำานงการใชส้ิทธิ  

ในกรณีท่ีใบส ำาคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scriptless) ผูถื้อใบสำาคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการใชส้ิทธิ
ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตอ้งแจง้ความจ ำานงและกรอกแบบคำาขอเพ่ือขอถอนใบสำาคญัแสดงสิทธิ หรอืเพ่ือใหอ้อกใบแทน
ใบสำาคญัแสดงสิทธิ ตามท่ีตลาดหลกัทรพัยก์ ำาหนด โดยย่ืนตอ่บรษัิทหลกัทรพัยท่ี์ท ำาหนา้ท่ีเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกั
ทรพัย ์(Broker) ของตน และบรษัิทหลกัทรพัยด์งักลา่ว จะด ำาเนินการแจง้กบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์เพ่ือขอถอนใบ
สำาคญัแสดงสิทธิหรอืใบแทนใบส ำาคญัแสดงสิทธิ น ำาไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุกบั
บรษัิท 

ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำาคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์โดยใบส ำาคญัแสดงสิทธิอยู่กบัศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัยใ์น “บญัชีบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย”์ ผูถื้อใบส ำาคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการใชส้ิทธิ ตอ้งแจง้ความจ ำานงและ
กรอกแบบคำาขอเพ่ือขอถอนใบสำาคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรพัยก์ ำาหนด โดยย่ืนตอ่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์
เพ่ือขอถอนใบสำาคญัแสดงสิทธิ หรอืใบแทนใบส ำาคญัแสดงสิทธิ น ำาไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุกบับรษัิท

4.3 เอกสารประกอบการแจง้ความจำานงการใชส้ิทธิแปลงสภาพใบส ำาคญัแสดงสิทธิเป็นหุน้สามญัของ 
4.3.1 บคุคลสญัชาติไทย

- สำาเนาบตัรประชาชน หรอืส ำาเนาบตัรขา้ราชการ หรอืส ำาเนาบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจท่ียงัไม่
หมดอาย ุพรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส ำาเนาถกูตอ้ง 

4.3.2 บคุคลตา่งดา้ว  
- สำาเนาใบตา่งดา้ว หรอืส ำาเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงลายมือช่ือ รบัรอง
สำาเนาถกูตอ้ง 

4.3.3 นิติบคุคลในประเทศ 
- สำาเนาหนงัสือรบัรองบรษัิทท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวนักำาหนดการใชส้ิทธิ

ในครัง้นัน้ๆ พรอ้มรบัรองส ำาเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ ำานาจท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในหนงัสือรบัรอง
บรษัิทนัน้ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูมี้อ ำานาจลงลายมือช่ือตาม 4.3.1 หรอื 4.3.2 พรอ้มลง
ลายมือช่ือรบัรองส ำาเนาถกูตอ้ง 
4.3.4 นิติบคุคลตา่งประเทศ 

- สำาเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตัง้นิติบคุคล และ/หรอื หนงัสือรบัรองนิติบคุคล พรอ้มลง
ลายมือช่ือรบัรองส ำาเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ ำานาจและเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูมี้อ ำานาจ
ลงลายมือช่ือตาม 4.3.1 หรอื 4.3.2 พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส ำาเนาถกูตอ้ง และรบัรองโดย Notary 
public ของประเทศท่ีออกเอกสารนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนักำาหนดการใชส้ิทธิ 
4.3.5 คสัโตเดียน 



- สำาเนาเอกสารการจดทะเบียน พรอ้มหนงัสือแตง่ตัง้คสัโตเดียน และเอกสารหลกัฐานของผูมี้
อำานาจลงลายมือช่ือตาม 4.3.1 หรอื 4.3.2 พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส ำาเนาถกูตอ้ง และรบัรองโดย 
Notary public ของประเทศท่ีออกเอกสารนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนักำาหนดการใชส้ิทธิ 

ทัง้นี ้หากผูถื้อใบสำาคญัแสดงสิทธิไม่สง่มอบหลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิตามท่ีกลา่วขา้งตน้ บรษัิท
ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือวา่ผูถื้อใบส ำาคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิตามใบส ำาคญัแสดงสิทธิ 

4.4 จำานวนหนว่ยของใบส ำาคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัจะตอ้งเป็นจ ำานวนเต็มเทา่นัน้ เวน้แต่
กรณีมีการปรบัอตัราการใชส้ิทธิ

5. เอกสารการชำาระเงนิ/หลักฐานการชำาระเงนิ 

5.1 ชำาระเงินโดยเช็ค / ดราฟท ์/ ตั๋วแลกเงินธนาคาร / ค ำาสั่งจ่ายเงินธนาคาร ท่ีสามารถเรยีกเก็บได ้ภายใน
เขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัทำาการ นบัจากวนัท่ีแจง้ความจำานงใชส้ิทธิแตล่ะครัง้ โดยตอ้งลงวนัท่ีและสง่หลกั
ฐานประกอบการใชส้ิทธิใหค้รบถว้นก่อนก ำาหนดการใชส้ิทธิอย่างนอ้ย 3 วนัทำาการ คือ ไม่เกินวนัท่ี 
26 พฤศจิกายน 2564 และย่ืนความจำานง ระหวา่งวนัท่ี 23 - 29 พฤศจิกายน 2564 (วนัและเวลาทำาการ) 

5.2 ชำาระเงินโดยการโอนเขา้บญัชี ธนาคารกรุงเทพ จ ำากดั (มหาชน) สาขาถนนรชัดา-หว้ยขวาง ประเภท
บญัชีออมทรพัย ์เลขท่ี 055-0-65999-9 ช่ือบญัชี “บมจ. เดนทลั คอรป์อเรชั่น เพ่ือจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ”  

โดยต้องโอนเงนิ ภายในวันที ่  26   พฤศจกิายน   2564   ภายในเวลา   15.00   น  .   และ ยืน่ความจำานง   
ระหว่างวันที ่   23 - 29   พฤศจกิายน   2564 (  วันและเวลาทำาการ  )   

นอกจากนี ้ผูถื้อใบส ำาคญัแสดงสิทธิจะเป็นผูร้บัภาระคา่อากรแสตมป์  คา่ธรรมเนียมธนาคาร ท่ีเกิดขึน้จาก
การใชส้ิทธิดงักลา่ว หากมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท กรุณาติดตอ่สอบถามตามท่ี
ระบใุนสถานท่ีจดัสง่เอกสาร ในวนัและเวลาท ำาการ  (จนัทร ์– ศกุร ์เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.) 

 
จงึเรยีนมาเพ่ือทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

          (นายณฐัสิทธ์ิ  สรุพนัธไ์พโรจน)์
        ผูมี้อ ำานาจรายงานสารสนเทศ


