
 

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
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ท่ี B52-201908/001 

วนัท่ี  1 สิงหาคม 2562 

เร่ือง  แจง้รายละเอียดการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ตามใบส าคญัแสดง 
 สิทธิ B52-W1 (การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย) 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

อา้งถึง ขอ้ก าหนดสิทธิวา่ดว้ยสิทธิ และหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ และผูถื้อหุน้ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ 

 หุน้สามญัของ บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (B52-W1) 

 

ตามท่ีบริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดอ้อก และจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 

คร้ังท่ี1 B52-W1 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ“ใบส าคญัแสดงสิทธิ B52-W1”)  จ านวน 658,499,929 หน่วย เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 

2557 (รายละเอียดตามท่ีอา้งถึง) และก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี 10 กนัยายน 2562 นั้น 
 

บริษทัฯ จึงขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ B52-W1 ส าหรับการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย ดงัต่อไปน้ี  

1. วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ  

วนัท่ี 10 กนัยายน 2562 

2. วนัทีแ่จ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (คร้ังสุดท้ำย)  

วนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 – 9 กนัยายน 2562 (เฉพาะวนัท าการ) ระหวา่งเวลา 09.00 น. – 15.30 น. 

3. อตัรำกำรใช้สิทธิ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ B52-W1 จ านวน 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 0.657 หุน้ (หากมีเศษหุน้หลงัจากการใชสิ้ทธิแปลง

สภาพเหลือ เศษของหุน้ดงักล่าวจะถูกตดัทิง้) 

4. รำคำใช้สิทธิ 

2.283 บาท ต่อหุน้ 

5. วนัปิดสมุดจดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

วนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 – 10 กนัยายน 2562 (เป็นระยะเวลา 21 วนั ก่อนวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย) 
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6. ระยะเวลำกำรหยุดพกักำรซื้อขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ขึน้เคร่ืองหมำย SP) 

บริษทัขอใหต้ลาดหลกัทรัพย ์สั่งหยดุพกัการซ้ือขายใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือข้ึนเคร่ืองหมาย SP บนหลกัทรัพย ์

B52-W1 ตั้งแตว่นัท่ี 16 สิงหาคม 2562 – 10 กนัยายน 2562 (1)  
 

(1) ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิของ B52-W1 ระบุในขอ้ 1.2.3 วา่การปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
21 วนั ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะข้ึนเคร่ืองหมาย SP เพื่อหา้มการซ้ือขายใบส าคญัแสดงสิทธิล่วงหนา้ 

2 วนัท าการก่อนปิดสมุดทะเบียน 
 

7. กำรส้ินสภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ตั้งแตว่นัท่ี 11 กนัยายน 2562 เป็นตน้ไป ใบส าคญัแสดงสิทธิ B52-W1 จะหมดอาย ุและส้ินสุดการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

8. สถำนทีต่ดิต่อในกำรใช้สิทธิ  

บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 973 อาคารเพรสิเดน้ท ์ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 7 หอ้งเลขท่ี 7B, 7C, 7D, 7I ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

บุคคลท่ีติดต่อ  :     คุณจริยา ขวญัเจริญ 

เบอร์ติดต่อ      :      02- 656-0189 ต่อ 211 

9. เอกสำรทีใ่ช้ในกำรยืน่ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

9.1. แบบฟอร์มใบแจง้ความจ านงการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั บี-52

แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 หรือ B52-W1 (“ใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญั

แสดงสิทธิ”) ท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจน และครบถว้นทุกรายการพร้อมลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดง

สิทธิ ซ่ึงสามารถขอรับแบบฟอร์มไดท่ี้บริษทั 

9.2. ใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงลงลายมือช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดา้นหลงั หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี

ระบวุา่ผูถื้อหุน้นั้นมีสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามจ านวนท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั

ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีสามารถใช้สิทธิไดต้ามขอ้ก าหนดสิทธิ และเง่ือนไขการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทั 

9.3. หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 

1) บุคคลไทย  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจท่ียงัไม่

หมดอาย ุ(ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ / ช่ือสกลุ ซ่ึงท าใหช่ื้อ / ช่ือสกลุ ไม่ตรงกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้

แนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นตน้) พร้อมลงลายมือช่ือ

รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2) บุคคลต่างดา้ว  
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ส าเนาใบตา่งดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3) นิติบุคคลในประเทศไทย   

3.1  ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทั ซ่ึงออกใหโ้ดยกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา

ถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นหนงัสือรับรองของนิติบุคคลนั้น และ

ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และ  

3.2  ส าเนาเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือตามขอ้ 1) หรือ 2) (แลว้แต่กรณี) 

พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

4) นิติบุคคลต่างประเทศ   

4.1  ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษทัรับรองโดย Notary Public หรือหน่วยราชการท่ีมีอ านาจ

ของประเทศท่ีออกเอกสารนั้นอายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ พร้อม

ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ

ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และ 

4.2  ส าเนาเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือรับรองส าเนาเอกสารตาม 1) หรือ 

2) (แลว้แต่กรณี) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

5) กรณีมี Custodian  

ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศท่ีออกเอกสารนั้น ไม่เกิน 6 เดือน 

พร้อมหนงัสือมอบอ านาจให้ Custodian และจะตอ้งมีหนงัสือของ Custodian ท่ีระบุว่าผูมี้อ  านาจลง

นาม และแนบเอกสารหลกัฐานของผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือ ตาม1) หรือ 2) แลว้แต่กรณี พร้อมลง

ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

9.4. เอกสารการช าระเงิน ตามจ านวนในการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุในแบบแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้น

สามญั 

10. สถำนทีข่อรับแบบฟอร์มใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

10.1. บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

10.2. ดาวนโ์หลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี http://www.b52.co.th 

11. วธีิกำรช ำระเงนิ 

11.1 ช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินจากส านกัหักบญัชีในกรุงเทพมหานคร 

ภายใน 1 วนัท าการถดัไปโดยลงวนัท่ีไดไ้มเ่กินวนัท่ี 5 กนัยายน 2562 และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีจอง

ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)“ โดยผูย้ื่นตอ้งยื่นพร้อมเอกสารท่ีใชใ้นการ

ยืน่ความจ านงใชสิ้ทธิ ตามขอ้ 9.1 – 9.4 ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท่ี 5 กนัยายน 2562 ใหแ้ก่บริษทั บี-52 

แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  
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11.2 ช าระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของบริษทั โดยส่งหลกัฐานการโอนเงินไดไ้ม่เกินวนัท่ี 9 กนัยายน 

2562 ยืน่พร้อมเอกสารท่ีใชใ้นการยืน่ความจ านงใชสิ้ทธิ ตามขอ้ 9.1 – 9.4 ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท่ี 9 

กนัยายน 2562 รายละเอียดบญัชีธนาคาร  เป็นดงัน้ี  

  ช่ือบญัชี บญัชีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

  เลขท่ีบญัชี 001-5-93903-2 

  ประเภทบญัชี ออมทรัพย ์

  ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

  สาขาธนาคาร ชิดลม 
  

ทั้งน้ีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทั และ/หรือตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ ไดรั้บมอบ

หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามท่ีกล่าวขา้งตน้ และเรียกเก็บเงินจ านวนดงักลา่วไดแ้ลว้เท่านั้น หากบริษทั และ/หรือตวัแทนรับ

แจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุผลใดๆ ท่ีมิไดเ้กิดจากความผดิของบริษทั และ/หรือตวัแทนรับแจง้ความ

จ านงในการใชสิ้ทธิ บริษทัจะถือวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัในคร้ังนั้นๆ โดย

บริษทั และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิจะจดัส่งใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

พร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ท่ีเรียกเก็บเงินไม่ไดคื้นให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 วนั นับจากวนั

ก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังนั้นๆ แต่ทั้งน้ีไม่ถือเป็นการตดัสิทธิท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัในคร้ังต่อไป เวน้

แต่เป็นการใชสิ้ทธิในคร้ังสุดทา้ย บริษทั จะถือวา่ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ นั้นๆ ส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ ซ่ึงบริษทั และ/

หรือตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบ้ีย และ/หรือคา่เสียหายอ่ืนใดไมว่า่ในกรณีใดๆ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

             

            (นางสาวนราวดี วรวณิชชา) 

              ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 


