ที่ RICHY CS001/2562
7 มกราคม 2562
เรื่ อง

แจ้งการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ RICHY-W1 ครั้งที่ 4

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษทั ริ ชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) บริ ษทั ได้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ
RICHY-W1 จานวน 168,299,996 หน่วย โดยมีกาหนดการใช้สิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ในวันทาการสุดท้ายของเดือน มกราคม และ
กรกฎาคม ของแต่ ล ะปี ตลอดอายุข องใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ 2 ปี และวัน ก าหนดใช้สิ ท ธิ ค รั้ งสุ ด ท้ า ยของ RICHY-W1 คื อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นั้น
ในการนี้ บริ ษทั ฯ ขอแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ RICHY-W1 ครั้งที่ 4 ดังนี้
1. ระยะเวลาแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ

:
:

วันที่ 24 – 25 และ 28 - 30 มกราคม 2562 (ในวันทาการของบริ ษทั ฯ)
เวลา 09.00-15.30 น.

2. วันใช้ สิทธิ

:

วันที่ 31 มกราคม 2562

3. อัตราการใช้ สิทธิ

:

1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1.07143 หุน้ สามัญ

4. ราคาการใช้ สิทธิ

:

1.680 บาท ต่อ 1 หุน้ สามัญ

5. ขั้นตอนการใช้ สิทธิ
5.1 ใบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ซ้ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการพร้อมลง
นามโดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ระบุวา่ ผูถ้ ือหุ ้นนั้นมีสิทธิ ในใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตาม
จานวนที่ระบุในใบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ ทั้งนี้ ใบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นสามัญสามารถ
ติดต่อขอรับได้ที่บริ ษทั หรื อ Download แบบฟอร์มได้ที่ www.rp.co.th
5.2 ในกรณี ที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อยูใ่ นระบบไร้ใบหุ ้น (Scrip less System) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ตอ้ งการใช้สิทธิ ตอ้ งแจ้ง
ความจานงและกรอกแบบคาขอให้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
โดยยื่นต่อบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่ เป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริ ษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะ
ดาเนิ นการแจ้งกับบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สาหรับนาไปใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญที่จะยืน่ กับบริ ษทั เพื่อดาเนินการใช้สิทธิ
ต่อไป
5.3 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิ โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามข้อบังคับ
หรื อกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บงั คับเกี่ยวกับการใช้สิทธิจองซื้อหุน้ สามัญด้วย โดยดาเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้

5.3.1

แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญที่ ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุก
รายการ พร้อมลงลายมือชื่อโดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะสามารถขอรับ
แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ได้ ณ สถานที่ ติดต่อในการใช้สิทธิ ในช่ วง
ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ

5.3.2

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ระบุวา่ ผูถ้ ือนั้นมีสิทธิในใบสาคัญแสดงสิ ทธิตาม
จานวนที่ระบุอยูใ่ นแบบแสดงจานงการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ

5.4 หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
5.4.1 บุคคลสัญชาติไทย
5.4.2 บุคคลต่างด้าว
5.4.3 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

5.4.4 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาหนังสื อเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั ที่ออกโดยกระทรวงพาณิ ชย์ที่ออกไม่เกิน 6
เดื อนก่ อนวันใช้สิทธิ พร้อมลงลายมื อชื่ อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้า
มี ) และเอกสารหลักฐานของผูม้ ี อานาจลงลายมื อชื่ อตาม (5.4.1) หรื อ
(5.4.2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาหนังสื อสาคัญการจัดตั้งนิ ติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับ
และหนังสื อรับรองที่ ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ ซึ่ งรับรองโดย
Notary Public พร้ อ มลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รองส าเนาถู ก ต้อ ง และเอกสาร
หลักฐานของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่ อตาม (5.4.1) หรื อ (5.4.2) พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

5.5 ชาระเงินค่าหุน้ ครั้งเดียวเต็มจานวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้งความจานงใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นสามัญภายในระยะเวลา
ที่กาหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
5.5.1

ช าระโดย เช็ ค ดร๊ า ฟท์ ตั๋ว แลกเงิ น ธนาคาร หรื อค าสั่ ง จ่ า ยเงิ น ธนาคารที่ ส ามารถเรี ยกเก็ บ ได้ ใ น
กรุ งเทพมหานคร ภายในวันที่ 24 - 25 และ 28 - 29 มกราคม 2562 เท่ านั้น ใช้สิทธิ แต่ละครั้ง โดยขีดคร่ อม
สั่งจ่าย “บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน)” ทั้งนี้ การใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ
บริ ษทั สามารถเรี ยกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุใดๆ ที่มิได้เกิดจาก
บริ ษทั ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิดงั กล่าว และบริ ษทั ตกลงให้ถือเป็ น
การยกเลิกการขอใช้สิทธิ ในครั้งนั้น แต่ท้ งั นี้ ไม่เป็ นการตัดสิ ทธิ ที่จะใช้สิทธิ ซ้ือหุน้ สามัญในครั้งต่อไป เว้น
แต่เป็ นการยกเลิกการใช้สิทธิ ในครั้งสุ ดท้ายให้ถือว่าหมดสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ดังกล่าวอีกต่อไป

5.5.2

โอนเงิ นเข้าบัญชี เงินฝากชื่ อ “บริ ษัท ริ ชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 1973041641 ประเภท
บัญ ชี กระแสรายวัน ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) สาขานานาเหนือ ภายในวันที่ วันที่ 24 - 25 และ
28 - 30 มกราคม 2562 เท่ านั้น โดยแนบหลักฐานการโอนเงิน

หมายเหตุ :ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญจะเป็ นผูร้ ับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี

และ/หรื อ อากรแสตมป์ ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่ งประมวลรัษฎากร หรื อข้อบังคับ หรื อกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อกฎหมายที่ใช้บงั คับกับการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ถ้ามี)
6. สถานทีต่ ดิ ต่ อใช้ สิทธิ
บริ ษทั ริ ชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน) (เลขานุการบริ ษทั )
เลขที่ 667/15 อาคารอรรถบูรณ์ ชั้น 7 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงอรุ ณอมริ นทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.10700
โทรศัพท์ 0-2886-1816-7
โทรสาร 0-2886-1060
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นางศรัณย์ธร ศรี สุนทร
เลขานุการบริ ษทั

ที่ RICHY CS001/2562
7 มกราคม 2562
เรื่ อง

แจ้งการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ RICHY-W2 ครั้งที่ 4

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริ ษทั ริ ชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) บริ ษทั ได้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ

RICHY-W2 จานวน 168,299,996 หน่วย โดยมีกาหนดการใช้สิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ในวันทาการสุดท้ายของเดือน มกราคม และ
กรกฎาคม ของแต่ ล ะปี ตลอดอายุ ข องใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ 3 ปี และวัน ก าหนดใช้สิ ท ธิ ค รั้ งสุ ด ท้า ยของ RICHY-W2 คื อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นั้น
ในการนี้ บริ ษทั ฯ ขอแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ RICHY-W2 ครั้งที่ 4 ดังนี้
:

วันที่ 24 - 25 และ 28 - 30 มกราคม 2562 (ในวันทาการของบริ ษทั ฯ)

:

เวลา 09.00-15.30 น.

2. วันใช้ สิทธิ

:

วันที่ 31 มกราคม 2562

3. อัตราการใช้ สิทธิ

:

1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1.07143 หุน้ สามัญ

4. ราคาการใช้ สิทธิ

:

2.567 บาท ต่อ 1 หุน้ สามัญ

1. ระยะเวลาแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ

5. ขั้นตอนการใช้ สิทธิ
5.1 ใบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการพร้อม
ลงนามโดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ระบุวา่ ผูถ้ ือหุน้ นั้นมีสิทธิ ในใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ตามจานวนที่ระบุในใบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ ทั้งนี้ ใบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ
สามารถติดต่อขอรับได้ที่บริ ษทั หรื อ Download แบบฟอร์มได้ที่ www.rp.co.th
5.2 ในกรณี ที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อยู่ในระบบไร้ใบหุ ้น (Scripless System) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ต ้องการใช้สิทธิ ตอ้ ง
แจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอให้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์
กาหนด โดยยื่นต่อบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่เป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริ ษทั หลักทรัพย์
ดังกล่าวจะดาเนินการแจ้งกับบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สาหรับนาไปใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญที่จะยืน่ กับบริ ษทั เพื่อ
ดาเนินการใช้สิทธิต่อไป
5.3 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
การแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้อง

ตามข้อบังคับหรื อกฎหมายต่างๆ ที่ ใช้บงั คับเกี่ ยวกับการใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญด้วย โดยดาเนิ นการและส่ งเอกสาร
ดังต่อไปนี้
5.3.1

แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุก
รายการ พร้อมลงลายมือชื่อโดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะสามารถขอรับ
แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ได้ ณ สถานที่ ติดต่อในการใช้สิทธิ ในช่วง
ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ

5.3.2

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ระบุวา่ ผูถ้ ือนั้นมีสิทธิในใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตาม
จานวนที่ระบุอยูใ่ นแบบแสดงจานงการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ

5.4 หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
5.4.1 บุคคลสัญชาติไทย

ส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชน พร้ อ มลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รองสาเนา
ถูกต้อง
5.4.2 บุคคลต่างด้าว
สาเนาหนังสื อเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
5.4.3 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย สาเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั ที่ออกโดยกระทรวงพาณิ ชย์ที่ออกไม่เกิ น
6 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจลงนามของนิ ติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิ ติบุคคล
(ถ้ามี ) และเอกสารหลักฐานของผูม้ ี อานาจลงลายมื อชื่ อตาม (5.4.1)
หรื อ (5.4.2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
5.4.4 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ส าเนาหนั ง สื อ ส าคัญ การจัด ตั้ง นิ ติ บุ ค คล หนั ง สื อ บริ คณห์ ส นธิ
ข้อบังคับ และหนังสื อรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ ซึ่ ง
รั บ รองโดย Notary Public พร้ อ มลงลายมื อชื่ อ รั บรองสาเนาถูก ต้อง
และเอกสารหลักฐานของผูม้ ี อานาจลงลายมื อชื่ อ ตาม (5.4.1) หรื อ
(5.4.2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
5.5 ชาระเงินค่าหุน้ ครั้งเดียวเต็มจานวนในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในใบแจ้งความจานงใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญภายในระยะเวลา
ที่กาหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
5.5.1

ช าระโดย เช็ ค ดร๊ า ฟท์ ตั๋ว แลกเงิ น ธนาคาร หรื อค าสั่ ง จ่ า ยเงิ น ธนาคารที่ ส ามารถเรี ยกเก็ บ ได้ใ น
กรุ งเทพมหานคร ภายในวันที่ 24 - 25 และ 28 - 29 มกราคม 2562 เท่ านั้น ใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยขีดคร่ อมสัง่
จ่าย “บริ ษัท ริ ชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน)” ทั้งนี้ การใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่ อ
บริ ษทั สามารถเรี ยกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุใดๆ ที่มิได้เกิดจาก
บริ ษทั ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิ ดงั กล่าว และบริ ษทั ตกลงให้ถือเป็ น
การยกเลิกการขอใช้สิทธิ ในครั้งนั้น แต่ท้ งั นี้ ไม่เป็ นการตัดสิ ทธิ ที่จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญในครั้งต่อไป เว้น
แต่เป็ นการยกเลิกการใช้สิทธิ ในครั้งสุ ดท้ายให้ถือว่าหมดสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ดังกล่าวอีกต่อไป

5.5.2

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากชื่อ “บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน)” เลขทีบ่ ัญชี 1973041641 ประเภท
บัญชี กระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขานานาเหนือ ภายในวันที่ 24 - 25 และ 28 – 30
มกราคม 2562 โดยแนบหลักฐานการโอนเงิน

หมายเหตุ : ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญจะเป็ นผูร้ ับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรื อ
อากรแสตมป์ ทั้ง หมด (ถ้า มี ) ตามบทบัญ ญัติ แ ห่ ง ประมวลรั ษฎากร หรื อ ข้อ บัง คับ หรื อ กฎหมายอื่ นที่
เกี่ยวข้อง หรื อกฎหมายที่ใช้บงั คับกับการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ถ้ามี)
6. สถานทีต่ ดิ ต่ อใช้ สิทธิ
บริ ษทั ริ ชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน) (เลขานุการบริ ษทั )
เลขที่ 667/15 อาคารอรรถบูรณ์ ชั้น 7 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงอรุ ณอมริ นทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.10700
โทรศัพท์ 0-2886-1816-7
โทรสาร 0-2886-1060
ขอแสดงความนับถือ
นางศรัณย์ธร ศรี สุนทร
เลขานุการบริ ษทั

