
 

 

 

ท่ี RICHY CS001/2562  

  7 มกราคม 2562 

เร่ือง แจง้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ RICHY-W2 คร้ังท่ี 4  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ตามท่ีบริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) บริษทัไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ 

RICHY-W2 จ านวน 168,299,996 หน่วย โดยมีก าหนดการใชสิ้ทธิ สามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของเดือน มกราคม และ

กรกฎาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 3 ปี  และวันก าหนดใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายของ RICHY-W2 คือ 

 วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 นั้น 

 ในการน้ี บริษทัฯ ขอแจง้รายละเอียดการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ RICHY-W2 คร้ังท่ี 4 ดงัน้ี 

1. ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ  : วนัท่ี 24 - 25 และ 28 - 30 มกราคม 2562 (ในวนัท าการของบริษทัฯ)  

: เวลา 09.00-15.30 น. 

2. วนัใช้สิทธิ    : วนัท่ี 31 มกราคม 2562 

3. อตัราการใช้สิทธิ    : 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1.07143 หุน้สามญั 

4. ราคาการใช้สิทธิ    : 2.567 บาท ต่อ 1 หุน้ สามญั 

5. ขั้นตอนการใช้สิทธิ  

5.1 ใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้นทุกรายการพร้อม

ลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีระบุวา่ผูถื้อหุน้นั้นมีสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ

ตามจ านวนท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั ทั้งน้ี ใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั

สามารถติดต่อขอรับไดท่ี้บริษทั หรือ Download แบบฟอร์มไดท่ี้ www.rp.co.th  

5.2 ในกรณีท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีต้องการใชสิ้ทธิตอ้ง

แจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอใหอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์

ก าหนด โดยยื่นต่อบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท าหนา้ท่ีเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของตน และบริษทัหลกัทรัพย์

ดงักล่าวจะด าเนินการแจง้กบับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ

หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ส าหรับน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัท่ีจะยืน่กบับริษทั เพ่ือ

ด าเนินการใชสิ้ทธิต่อไป 

5.3 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข

การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 

http://www.rp.co.th/


 

 

ตามขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบัเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัดว้ย โดยด าเนินการและส่งเอกสาร

ดงัตอ่ไปน้ี 

5.3.1 แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้นแลว้ทุก

รายการ พร้อมลงลายมือช่ือโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถขอรับ

แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัได ้ณ สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ ในช่วง

ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 

5.3.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีระบุวา่ผูถื้อนั้นมีสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิตาม

จ านวนท่ีระบุอยูใ่นแบบแสดงจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 

5.4 หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 

5.4.1 บุคคลสญัชาติไทย ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

5.4.2 บุคคลต่างดา้ว ส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
5.4.3 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทัท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยท่ี์ออกไม่เกิน 

6 เดือนก่อนวนัใชสิ้ทธิ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้
อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล 
(ถา้มี) และเอกสารหลกัฐานของผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือตาม (5.4.1) 
หรือ (5.4.2) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

5.4.4 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้ งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ 
ขอ้บงัคบั และหนงัสือรับรองท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัใชสิ้ทธิ ซ่ึง
รับรองโดย Notary Public พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
และเอกสารหลกัฐานของผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือตาม (5.4.1) หรือ 
(5.4.2) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

5.5 ช าระเงินค่าหุน้คร้ังเดียวเต็มจ านวนในการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนด โดยไม่เกินวนัใชสิ้ทธิ โดยวธีิใดวธีิหน่ึง ดงัน้ี 

5.5.1 ช าระโดย เ ช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บได้ใน
กรุงเทพมหานคร ภายในวนัท่ี 24 - 25 และ 28 - 29 มกราคม 2562 เท่านั้น ใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง โดยขีดคร่อมสัง่
จ่าย “บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ ากัด (มหาชน)” ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือ
บริษทัสามารถเรียกเก็บเงินจ านวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุใดๆ ท่ีมิไดเ้กิดจาก
บริษทั ให้ถือวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิดงักล่าว และบริษทัตกลงใหถื้อเป็น
การยกเลิกการขอใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น แต่ทั้งน้ี ไม่เป็นการตดัสิทธิท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัในคร้ังต่อไป เวน้
แต่เป็นการยกเลิกการใชสิ้ทธิในคร้ังสุดทา้ยให้ถือว่าหมดสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าวอีกต่อไป  



 

 

5.5.2 โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากช่ือ “บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน)” เลขทีบ่ัญชี 1973041641 ประเภท
บัญชี กระแสรายวนั ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขานานาเหนือ ภายในวนัที ่24 - 25 และ 28 – 30 
มกราคม 2562 โดยแนบหลกัฐานการโอนเงิน 

หมายเหตุ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจะเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายทางภาษี และ/หรือ 

อากรแสตมป์ทั้ งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง หรือกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบัการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) 

 

6. สถานทีต่ดิต่อใช้สิทธิ 

บริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน)  (เลขานุการบริษทั) 
เลขท่ี 667/15 อาคารอรรถบูรณ์ ชั้น 7 ถนนจรัลสนิทวงศ ์แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กทม.10700 
โทรศพัท ์0-2886-1816-7 
โทรสาร   0-2886-1060 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

  นางศรัณยธ์ร  ศรีสุนทร 

  เลขานุการบริษทั 

 


