ที่

IR 053/2559
วันที่ 16 ธันวาคม 2559

เรื่ อง

แจ้งกาหนดการและวิธีการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั บลิส-เทล จากัด (มหาชน) ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BLISS-W3
(การใช้สิทธิครั้งที่ 2)

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษทั บลิส-เทล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ
ครั้งที่ 3 (“BLISS-W3”) จานวน 3,437,550,000 หน่วย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BLISS-W3 มีกาหนดการ
ใช้สิทธิในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคมของแต่ละปี (“วันกาหนดการใช้สิทธิ”) โดยกาหนดการใช้สิทธิครั้งแรก
ให้ตรงกับวันทาการสุ ดท้ายของเดื อนมิถุนายน 2559 ซึ่ งจะตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย
คือ วันที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิมีอายุครบ 5 ปี ซึ่งจะตรงกับวันที่ 10 เมษายน 2564 ซึ่งหากเป็ นวันหยุดทาการของบริ ษทั กาหนดให้เป็ น
วันทาการก่อนหน้า
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั สรรหุ ้นสามัญ ของบริ ษทั ไว้เพื่อรองรั บการใช้สิ ทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ BLISS-W3 ในจานวน
687,510,000 หุ ้น มูล ค่าหุ ้ นที่ ต ราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท โดยรายละเอี ยดเป็ นไปตามข้อก าหนดว่าด้วยสิ ท ธิ และหน้าที่ ของผูอ้ อก
ใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั บลิ ส-เทล จากัด(มหาชน) ครั้งที่ 3 (BLISS-W3)
ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 และหนังสื อแจ้งการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BLISS-W3 ลง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ซึ่งได้เผยแพร่ ผา่ นระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดังนั้น บริ ษทั จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ ยวกับการแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิของบริ ษทั BLISS-W3 สาหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 2 ดังต่อไปนี้

1. วันกาหนดการใช้สิทธิ (ครั้งที่ 2)

:

วันที่ 30 ธันวาคม 2559

2. ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ

:

ระหว่างเวลา 9.00 น.ถึง 16.00 น. ของวันที่ 23 และวันที่ 26-29
ธันวาคม 2559

3. ราคาการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ

:

0.50 บาท (ศูนย์จุดห้าศูนย์บาท) ต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่

4. อัตราการใช้สิทธิ

:

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้ สามัญ 0.20 หุน้

5. สถานที่ ติดต่อในการใช้สิทธิ : บริ ษทั บลิส-เทล จากัด (มหาชน) ห้องเลขที่ 1202-3 อาคารซันทาวเวอร์ ส บี ชั้น 12
เล ข ที่ 1 2 3 ซ อ ย เฉ ย พ่ ว ง ถ น น วิ ภ า ว ดี รั ง สิ ต แ ข ว ง จ อ ม พ ล เข ต จ ตุ จั ก ร ก รุ ง เท พ ม ห า น ค ร 10900
บุคคลที่ติดต่อ : คุณชนิดา ปทุมไกยะ เลขานุการบริ ษทั โทรศัพท์ 0-2617-7076-7 ต่อ 555 โทรสาร 0-2617-7078

6. เอกสารที่ใช้ในการยืน่ ความจานงการใช้สิทธิ
6.1. แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั บลิส-เทล จากัด (มหาชน) ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
BLISS-W3 ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามโดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ สามารถขอรับ แบบแสดงความจานงการใช้สิท ธิ ซ้ื อหุ ้น สามัญ และดาเนิ น การใช้สิ ทธิ ได้ที่ บริ ษทั บลิ ส-เทล จากัด
(มหาชน) ตามที่อยูด่ งั นี้
ห้องเลขที่ 1202-3 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 12 เลขที่ 123
ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
หรื อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.blisstel.co.th)
6.2. ใบ ส าคั ญ แ ส ด งสิ ท ธิ ห รื อ ใบ แ ท น ใบ ส าคั ญ แ ส ด งสิ ท ธิ ต าม แบ บ ที่ ต ล าด ห ลั ก ท รั พ ย์ ก าห น ด
(สาหรับระบบไร้ใบหุ ้น) ซึ่งผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ลงลายมือชื่อผูโ้ อนด้านหลัง ตามจานวนที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้
สิ ทธิ และหนังสื อมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นมารับใบสาคัญแสดงสิ ทธิฉบับใหม่สาหรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
6.3 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรื อภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
6.4 หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
(1) บุคคลสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ (ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทาให้
ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสาคัญแสดงสิ ทธิให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่นทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/
ชื่อสกุล เป็ นต้น) พร้อมลงลายมื่อชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) บุคคลต่างด้าว : สาเนาหนังสื อเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) นิติบุคคลในประเทศ : สาเนาหนังสื อรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิ ชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนก่อนวัน
ใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิ ติบุคคลนั้นและประทับตราสาคัญของนิ ติ
บุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาเอกสารตาม (1) หรื อ (2) (แล้วแต่กรณี )ของผูม้ ีอานาจลงนามที่ ได้ลงลายมือชื่ อพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(4) นิ ติบุคคลต่างประเทศ : สาเนาเอกสารการจดทะเบี ยนจัดตั้งนิ ติบุคคลและหนังสื อรับรองของนิ ติบุคคล
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิ ติบุคคลนั้นและประทับตราสาคัญของนิ ติบุคคล (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐาน
ของผูม้ ีอานาจลงนามตาม (1) หรื อ (2) พร้อมลงลายมือชื่ อรับรองสาเนาถูกต้องซึ่ งรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ ออก
เอกสารนั้น
(5) คัสโตเดี ยน (Custodian) : สาเนาเอกสารการจดทะเบี ยนรั บรองโดย Notary public ของประเทศที่ ออก
เอกสารนั้น พร้อมหนังสื อแต่งตั้งคัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรื อ (2) พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
6.5 เอกสารการชาระเงิ น : โดยชาระเป็ น เงินสด เช็ค ดร๊ าฟ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อคาสั่งจ่ายเงิ นของธนาคารที่
สามารถเรี ย กเก็ บ เงิ น ได้ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครภายใน 2 วัน ท าการ นั บ จากวัน ที่ แ จ้ง ความจ านงการใช้สิ ท ธิ ใ นแต่ ล ะครั้ ง
โดยขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย "บริ ษทั บลิส-เทล จากัด (มหาชน) เลขที่บญั ชี 696-2-09086-7 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิ กร
ไทย สาขาอาคารซันทาวเวอร์ส ทั้งนี้ การใช้สิทธิจองซื้ อหุ ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริ ษทั ได้เรี ยกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้ว
เท่านั้น หากเรี ยกเก็บไม่ได้ดว้ ยเหตุผลใดๆ ที่มิได้เกิดจากบริ ษทั ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริ ษทั ตก
ลงให้ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้สิทธิ ในครั้งนั้น แต่ท้ งั นี้ ไม่เป็ นการตัดสิ ทธิ ที่จะใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็ นการ
ยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าหมดสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวอีกต่อไป

7

เงื่อนไข
7.1 จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ขอใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญคือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ต่อหุ ้นสามัญ 0.20 หุ ้นเท่านั้น นอกเสี ยจากว่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังที่ ได้แจ้งไว้ในข้อกาหนดว่าด้วย
สิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิและผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
7.2 แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ จะสมบู รณ์ ในกรณี ที่การยื่นเอกสารครบถ้วนพร้ อมกับ เช็ค
ดร๊ าฟ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อคาสัง่ จ่ายเงินของธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
8. ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
บริ ษทั จะนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกและจัดสรรในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ในครั้งนี้
มีความเสี่ ยงในการนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ เนื่ องจากข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ เรื่ อง การรั บ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิหรื อหุน้ กูเ้ ป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 กาหนดไว้วา่ บริ ษทั จะยืน่ ขอ
จดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิ ทธิได้ ต่อเมื่อหุน้ สามัญของบริ ษทั ไม่ได้อยูร่ ะหว่างการถูกห้ามซื้อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้
บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการดาเนินการแก้ไขเหตุแห่ งการเพิกถอนหุ ้นสามัญ เพื่อให้หุน้ สามัญของบริ ษทั กลับเข้ามาทาการซื้อขายปกติใน
ตลาดหลักทรัพย์
เมื่อบริ ษทั ดาเนินการแก้ไขเหตุแห่ งการเพิกถอนหุน้ สามัญ และหุน้ สามัญของบริ ษทั สามารถกลับเข้ามาทาการซื้อขาย
ปกติในตลาดหลักทรัพย์ได้แล้ว บริ ษทั จะดาเนิ นการนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกและจัดสรรในครั้งนี้ เข้าทาการซื้ อขายในตลาด
หลักทรัพย์ โดยไม่ชกั ช้า
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนันท์ เนตรรัตน์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

