ที่

FC 201809/03
14 กันยายน 2561

เรื่ อง

แจ้ งการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญครัง้ ที่ 23 ของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทรุ่นที่ 2 (FC-W2)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษัท ฟู้ด แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ รุ่ นที่ 2
(FC-W2) จานวนทังสิ
้ ้น 261,750,000 หน่วย โดยมีกาหนดการใช้ สิทธิทกุ วันทาการสุดท้ ายของทุกๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม
มิถนุ ายน กันยายน และ ธันวาคม ของแต่ละปี ปฎิทิน) ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยมีกาหนดการใช้ สิทธิวนั สุดท้ าย
คือ วันที่ 22 ธันวาคม 2563
บริ ษัทฯ ขอแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิ และกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 23 ของใบสาคัญแสดงสิทธิที่
จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทรุ่นที่ 2 (FC-W2) ดังนี ้
1.

วันกำหนดกำรใช้ สิทธิ
28 กันยายน 2561

2.

ระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ
วันที่ 21 - 27 กันยายน 2561 (รวม 5 วันทาการ) ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น.

3.

อัตรำกำรใช้ สิทธิ
1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ

4.

รำคำกำรใช้ สิทธิ
2 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ

5.

เอกสำรที่ใช้ ย่ นื แสดงควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ:

5.1

แบบแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ ที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจนและครบถ้ วนแล้ วทุกรายการ พร้ อม
ลงนามโดยผู้ถือหุ้น โดยสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิ ดงั กล่าวได้ ที่รายละเอียดข่ าวผ่าน
เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์นี ้

5.2

ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ระบุวา่ ผู้นนมี
ั ้ สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนที่ระบุใน
แบบแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ

5.3

เอกสารประกอบการแสดงตัว ดังนี ้
ก.
บุคคลสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
ข.
บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย: สาเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
ค.

นิติบคุ คลในประเทศ: สาเนาหนังสือรับรองบริ ษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
ใช้ สทิ ธิ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม ก. หรื อ
ข. พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
1

ง.

นิติบคุ คลต่างประเทศ: สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตังบริ
้ ษัท หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือ
รั บรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้ สิทธิ ซึ่งรั บรองโดยโนตารี พับลิก (Notary Public) พร้ อมรั บรอง
สาเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม ก. หรื อ ข. พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง

5.4

ชาระเงินเต็มจานวนตามที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิ ภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ต้องไม่เกิ นวัน
กาหนดการใช้ สทิ ธิ โดยชาระเงินตามวิธีใดวิธีหนึง่ ดังนี ้
ก.
โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชี “บริ ษัท เอฟโวลูช่ ัน แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) เพื่อกำรจองซือ้
และใช้ สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ” ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ บัญชีออม
ทรัพย์ เลขที่ 511-1-05933-5 โดยแนบหลักฐานการโอนเงินภายในวันที่ใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้
ข.
ชาระโดยแคชเชียร์ เช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อคาสัง่ จ่ายเงินธนาคาร โดยเช็ คจะต้ องลงวันที่ก่อนวันสุดท้ ายของ
กาหนดการใช้ สิทธิ 2 วัน และสามารถเรี ยกเก็บได้ ในกรุ งเทพมหานคร ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 25 กรกฎาคม
2561 โดยการชาระเงินด้ วยเช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อ แคชเชียร์ เช็ค สามารถทาได้ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ภายในเวลา 12.00 น. โดยขีดคร่อมสัง่ จ่าย “บริษัท เอฟโวลูช่ นั แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) เพื่อกำร
จองซือ้ และใช้ สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ” ทังนี
้ ้ การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อบริ ษัท
ฯ สามารถเรี ยกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้ หากเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิได้ เกิดจาก
บริ ษัทฯ ให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว และบริ ษัทฯ ตกลงให้ ถือ
เป็ นการยกเลิกการขอใช้ สิทธิ ในครัง้ นัน้ แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่เป็ นการตัดสิทธิที่จะใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ ต่อไป
เว้ นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้ สิทธิในครัง้ สุดท้ ายให้ ถือว่าหมดสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดง
สิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป

6.

สถำนที่ติดต่ อในกำรใช้ สิทธิ
บริ ษัท ฟูด้ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
อาคารฟิ โก้ เพลส ชัน้ 2 เลขที่ 18/8 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-259-9522 โทรสาร 02-259-9590
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเอ สัจเดว์)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

2

