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ที่ ปบ. 036 / 2561 
        วันที่  9  พฤศจิกายน  2561 
 

เร่ือง แจงกําหนดการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ริช เอเชีย คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตามใบสําคัญ
 แสดงสิทธิ RICH-W1 (การใชสิทธิคร้ังสุดทาย) 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

             ตามที่บริษัท ริช เอเชีย คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทคร้ังที่ 1 (RICH-W1) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสําคัญแสดงสิทธิ RICH-W1”) ใหแก       
ผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน โดยมีผูถือหุนไดรับสิทธิ จํานวน 357,637,117 หุน เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2559 โดยผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได โดยกําหนดการใชสิทธิคร้ังแรกเมื่อครบกําหนด
ระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2560 แตยังไมมีผูมาใชสิทธิ    
และไดกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 (เนื่องจากวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ซึ่งเปนวันครบอายุ 2 ป 
ตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพยฯ)  

 ดังนั้น บริษัทจึงขอแจงกําหนดการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิ RICH-W1 
สําหรับการใชสิทธิคร้ังสุดทาย ดังนี้ 

 1. วันกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย  
    วันที่ 14 ธันวาคม 2561 

 2. วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 
    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 14 ธันวาคม 2561 

 3. ระยะเวลาหยุดพักการซ้ือขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 
   วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 14 ธันวาคม 2561 

 4. ระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิ 
   วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในวันทําการของบริษัท 

 5. อัตราการใชสิทธิ 
   1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญเพิ่มทุน   

 6. ราคาการใชสิทธิ 
   ราคา 1.00 บาท ตอหุน  
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 7. วันส้ินสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ  
   เม่ือครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ใบสําคัญแสดงสิทธิ RICH-W1   
   จะส้ินสุดการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ต้ังแตวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เปนตนไป 

 8.  การจัดสงเอกสาร 
   บริษัทจะจัดสงเอกสารประกอบการแสดงความจํานงการใชสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
   ตามที่อยูที่ปรากฏอยูกับศูนยรับฝากหลักทรัพย ณ วันปดสมุดทะเบียน  

 9. เอกสารและหลักฐานที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองสงมอบใหแกบริษัท มีดังนี้ 

  9.1 ใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญที่ไดกรอกขอความถูกตองชัดเจน และครบถวนแลวทุก 
รายการ พรอมทั้งลงลายมือชื่อโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนนิติบุคคล 
จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) 

  9.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด ที่ระบุวาผูถือ
นั้นมีสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนหรือมากกวาจํานวนท่ีระบุอยูในใบแจงความจํานงในการใช
สิทธิซื้อหุนสามัญ 

  9.3 ชําระเงินตามจํานวนในการใชสิทธิที่ระบุในใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ภายใน
ระยะเวลาแจงความจํานงการใชสิทธิ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
จะตองชําระเปนเงินโอน เช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท ต๋ัวแลกเงินธนาคาร หรือคําส่ังจายเงินธนาคารท่ี
สามารถเรียกเก็บไดในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละ
คร้ัง และขีดครอม ส่ังจาย “บริษัท ริช เอเชีย คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)” หรือ “Rich Asia 
Corporation Public Company Limited” หรือโอนเงินสดเขาบัญชีเงินฝากช่ือบัญชี “บริษัท ริช เอเชีย 
คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)” หรือ Rich Asia Corporation Public Company Limited” บัญชีเลขท่ี 
228-304647-8 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา พระราม 2 กม. 7 
พรอมนําสงสําเนาใบนําฝากเงิน (Pay-in) ฉบับจริงใหแกบริษัท และโปรดระบุชื่อ นามสกุล และเบอร
โทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท ต๋ัวแลกเงินธนาคาร หรือใบนําฝากเงิน 

  9.4 หลักฐานประกอบการใชสิทธิ พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ ดังนี้ 

 (1) บุคคลสัญชาติไทย  สําเนาบัตรประชาชน ซึ่งยังไมหมดอายุ  

 (2) บุคคลตางดาว  สําเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งยังไมหมดอายุ 
 

 (3) นิติบุคคลในประเทศ  สําเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยไมเกิน 
6 เดือนกอนวันกําหนดการใชสิทธิ และเอกสารหลักฐานของผู
มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม (1) หรือ (2) 
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 (4) นิติบุคคลตางประเทศ  สําเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลรับรองโดย Notary 
Public ที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันกําหนดการใชสิทธิ และ
เอกสารหลักฐานของผู มีอํานาจลงลายมือชื่อตาม  (1)       
หรือ (2) 

 10.  สถานที่ติดตอขอใชสิทธิ 
        บริษัท ริช เอเชีย คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
        เลขท่ี 636 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล  
        แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
        โทรศัพท 0-2453-6277 ตอ 219 และ 313 
    โทรสาร 0-2453-6288 

 

 หากบริษัทไดรับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิหรือจํานวนเงินที่บริษัทไดรับชําระไมครบตามจํานวนท่ีระบุในใบแจง
ความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบไดวาขอความที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจง
ความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญนั้น  ไมครบถวนหรือไมถูกตองหรือปดอากรแสตมปไมครบถวนถูกตอง ตามขอบังคับ
และกฎหมายตาง ๆ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองทําการแกไขใหถูกตอง หรือชําระเงินใหครบถวน ภายในระยะเวลาการ
แจงความจํานงการใชสิทธิ หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจะถือวา
การแจงความจํานงในการใชสิทธินั้นส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ  และบริษัทจะสงเงินที่บริษัทไดรับไว พรอมกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการ
ใชสิทธิคร้ังสุดทาย โดยไมมีดอกเบี้ยใหไมวาในกรณีใด ๆ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

        ขอแสดงความนับถือ 

 
 
                   (นายสมเกียรติ  วงศาโรจน) 
                                     กรรมการผูจัดการ  

 


