ที่ BWG-MD 009/2562
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562
เรื่อง
เรียน

แจ้งกาหนดการใช้สทิ ธิซื้อหุ้นสามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิ (BWG-W4) ครั้งสุดท้าย
กรรมการและผูจ้ ัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (BWG-W4) จานวน 584,939,483 หน่วย โดยมีกาหนดการใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 15
ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นั้น
ในการนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจานงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ (BWG-W4) ครั้งสุดท้ายของบริษัท ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดังนี้
1. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใบสาคัญแสดงสิทธิ BWG-W4
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562
2. ระยะเวลาการหยุดพักการซื้อขายใบสาคัญแสดงสิทธิ BWG-W4 (ขึ้นเครื่องหมาย SP)
บริษัทฯ ขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั่งหยุดพักการซื้อขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
BWG-W4 ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562
3. การสิ้นสภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ BWG-W4 เมื่อพ้นกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ใบสาคัญแสดงสิทธิ BWG-W4 จะหมดอายุและสิ้นสุดการ
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป
4. ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิ (BWG-W4)
ครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 16.00 น.
5. วันกาหนดการใช้สทิ ธิ คือ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562
6. อัตราและราคาการใช้สิทธิ คือ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ ในราคา 3 บาท
7. บุคคลและสถานที่ติดต่อในการใช้สทิ ธิและรับใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ
คุณศิริพร เสือสกุล คุณสุวันนา ศุกรเกยูร และ คุณสุนนั ทา เสือทรงศีล
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน)
เลขที่ 488 ซอยลาดพร้าว 130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02 012 – 7888 (ต่อ 533, 346, 312 ) โทรสาร 02 012 7889

8. เอกสารประกอบการใช้สิทธิ ประกอบด้วย
8.1. แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและ
ครบถ้วนแล้วทุกรายการพร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิจะสามารถขอรับแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้
ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิหรือ
ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิครั้งสุดท้ายหรือท่านสามารถ Download
ได้ที่ www.betterworldgreen.com
8.2. ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่าผู้ถือนั้นมีสิทธิในใบสาคัญ
แสดงสิทธิตามจานวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
8.3. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
(ก.) บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข.) บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
สาเนาหนังสือเดินทางซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค.) นิติบุคคลในประเทศ
สาเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันใช้สิทธิ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มี
อานาจลงลายมือชื่อตาม (ก.) หรือ (ข.) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ยกเว้น
กรณีที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือบริษัทผู้ฝาก
หลักทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รบั ฝากฯ เป็นผู้โอน/ผู้รบั โอน ไม่ต้องส่งหลักฐาน
ดังกล่าว)
(ง.) นิติบุคคลต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ
หนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันใช้สทิ ธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือ
ชื่อตาม (ก.) หรือ (ข.) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
8.4. ชาระเงินตามจานวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยไม่เกินวันใช้สทิ ธิ โดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้
(ก.) โอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี "บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน " ธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน)
สาขาลาดพร้าว 124 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 024-1-05815-5
โดยแนบหลักฐานการโอนเงิน

(ข.) ชาระโดย เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคาสั่งจ่ายเงินธนาคาร
ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหานคร ภายในวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง
โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย "บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน"
โดยระบุวันที่ไม่เกินวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ไม่รับชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเป็นเงินสด)
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บ
เงินจานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่มิได้
เกิดจากบริษัทให้ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้
สิทธิดังกล่าว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น
แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการ ตัดสิทธิทจี่ ะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็น
การยกเลิก การใช้สทิ ธิในครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป (บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับชาระ
เงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเป็นเงินสด)
หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอแบบฟอร์มการใช้สิทธิ ท่านสามารถติดต่อ
ได้ที่คุณศิริพร เสือสกุล คุณสุวันนา ศุกรเกยูร และคุณสุนันทา เสือทรงศีล โทรศัพท์ 02-012-7888
(ต่อ 533 346 และ 312 ) โทรสาร 02 012 7889
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
โทร. 02 012-7888 ต่อ 533

