ที่ GENCO 063/2560
วันที่ 4 เมษายน 2560
เรื่อง

แจงกําหนดการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ GENCO-W1 ครั้งที่ 12 (ครั้งสุดทาย)

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตามที่บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัทฯ (GENCO-W1) ซึ่งมีกําหนดเวลาการใชสิทธิในทุกวันทําการสุดทายของทุกไตรมาส ภายในระยะเวลา
3 ป นับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ ไดกําหนดใหวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เปนวันใชสิทธิครั้งสุดทาย และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ GENCO-W1 จะสิ้นสภาพลง ไมสามารถนํามาใชสิทธิไดอีกตอไปนับตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
เปนตนไป
ในการนี้บริษัทฯ ขอแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแจงความจํานงการใชสิทธิจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ (GENCO-W1) ครั้งสุดทาย ดังนี้
1. วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตั้งแตวันที่ 27 เมษายน 2560 ถึง 18 พฤษภาคม 2560
2. ระยะเวลาการหยุดพักการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิ (ขึ้นเครื่องหมาย SP)
บริษัทฯ ขอใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สั่งหยุดพักการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือขึ้นเครื่องหมาย SP บน
หลักทรัพย GENCO-W1 ตั้งแตวันที่ 24 เมษายน 2560 ถึง 18 พฤษภาคม 2560
3. ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ถึง 17 พฤษภาคม 2560 ตั้งแตเวลา 09.00-16.00 น.ของทุกวันทําการของบริษัทฯ
4. กําหนดการใชสิทธิ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
5. อัตราการใชสิทธิและราคาการใชสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1.57649 หุนในราคาหุนละ 1.00 บาท
หมายเหตุ : การปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใหมของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท
บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) (GENCO-W1) มีผลบังคับตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม
2558

บริษัทฯจะออกหุนสามัญเปนจํานวนเต็มไมเกินจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิคูณดวยอัตราการใชสิทธิ หากมี
เศษของจํานวนหุนสามัญที่จะไดรับจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหตัดเศษของหุนทิ้ง ทั้งนี้การคํานวณจํานวน
หุนสามัญที่ไดจากการใชสิทธิและจํานวนเงินในการใชสิทธิใหเปนไปตามสูตรการคํานวณดังนี้
จํานวนหุนสามัญที่ไดจากการใชสทิ ธิ (จํานวนเต็มปดเศษทศนิยมทิ้ง) = จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิ X อัตราการใชสิทธิ
จํานวนเงินในการใชสทิ ธิ (จํานวนเต็ม) = จํานวนหุนสามัญที่ไดจากการใชสิทธิ X ราคาใชสิทธิตอหนวย

ตัวอยางเชน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งถือใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 30,200 หนวย เมื่อคํานวณตามอัตรา
การใชสิทธิแลวจะไดเทากับ 47,609.998 หุน (30,200 X 1.57649 = 47,609.998) โดยจะปดเศษ 0.998 ทิ้ง และผูถือใบ
สําคัญแสดงสิทธิจะไดรับจัดสรรหุนสามัญเปนจํานวนเต็ม 47,609 หุน ซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองชําระเงินใหแก
บริษัทฯ ตามจํานวนในการใชสิทธิเทากับ 47,609.00 บาท (47,609 X 1.00 = 47,609.00)
6. สถานที่ติดตอในการใชสิทธิ
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน)
ฝายตลาดหลักทรัพย
เลขที่ 447 ถนนบอนดสตรีท ตําบลบางพูด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท 0-2502-0926 หรือ 0-2502-0900 ตอ 603
โทรสาร 0-2502-0929
7. วิธีการชําระเงินในการใชสิทธิ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกชําระเงินตามจํานวนในการใชสิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญ ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยไมเกินวันใชสิทธิ ดวยวิธีหนึ่งวิธีใดดังนี้
7.1 กรณีชําระโดยการโอนเงินสด
• โอนเงินสดเขาบัญชีเงินฝากชื่อ “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 982-3-39980-8 ประเภทบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย
สาขาเจ.เจ.มอลล (จตุจักร) พรอมนําสงสําเนาใบฝากเงิน ในกรณีที่มีคาใชจายในการโอนเงิน ผูจองซื้อตอง
เปนผูรับภาระคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว
• กําหนดเวลารับจองซื้อ กรณีโอนดวยเงินสด ระหวางวันที่ 3-17 พฤษภาคม 2560
7.2

กรณีชําระโดยการโอนดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท
• เขาบัญชีเงินฝากชื่อ “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 982-3-39980-8 ประเภทบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย
สาขาเจ.เจ.มอลล (จตุจักร) พรอมนําสงสําเนาใบฝากเงิน ในกรณีที่มีคาใชจายในการโอนเงิน ผูจองซื้อตอง
เปนผูรับภาระคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ตองทํารายการโอนเขาเช็คไมเกินวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
สามารถเรียกเก็บไดในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทําการ
• กําหนดเวลารับจองซื้อ กรณีโอนดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท รับจองซื้อระหวางวันที่ 3-17 พฤษภาคม 2560

7.3

กรณีมายื่นชําระที่บริษัทฯ เปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท
• ขีดครอมเฉพาะสั่งจาย “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน)” เช็คที่นํามาชําระตองลงวันที่ไมเกินวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 สามารถเรียกเก็บ
ไดในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทําการ
• กําหนดเวลารับจองซื้อ กรณียื่นชําระที่บริษัทฯ เปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท รับจองซื้อระหวางวันที่
3-12 พฤษภาคม 2560 เทานั้น
ทั้งนี้ ผูถือหุนทีจ่ องซื้อจะเปนผูรับภาระคาใชจายและคาธรรมเนียมธนาคาร (ถามี) ตางหากจากจํานวน
เงินคาจองซื้อหุน
การใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญดังกลาวจะสมบูรณก็ตอเมื่อบริษัทฯไดเรียกเก็บเงินดังกลาวไดแลวเทานั้น หากเรียก
เก็บไมไดดวยเหตุผลใดๆ ที่มิไดเกิดจากบริษัทฯ ใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทฯ
ตกลงใหถือเปนการยกเลิกการขอใชสิทธิในครั้งนั้น แตทั้งนี้ ไมเปนการตัดสิทธิที่จะใชสิทธิซื้อหุน สามัญในครั้งตอไป
เวนแตเปนการยกเลิกการใชสิทธิในครั้งสุดทาย ใหถือวาหมดสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
อีกตอไป

8. เอกสารและหลักฐานในการแสดงความจํานงขอใชสิทธิ
8.1 แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญที่ไดกรอกขอความถูกตองชัดเจน และครบถวนทุกรายการ
(สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ www.genco.co.th)
8.2

ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด ซึ่งผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิลงลายมือชื่อผูโอนดานหลัง ตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิ และหนังสือ
มอบอํานาจใหผูอื่นมารับใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหมสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิ (ถามี)
1) ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอยูในระบบใบหุน (Script) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชใบสําคัญแสดง
สิทธิเปนหลักฐานในการแจงความจํานงในการใชสิทธิไดทันที
2) ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอยูในระบบไรใบหุน (Scriptless) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ตองการใชสิทธิตอง
แจงความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อใหออกใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยยื่นตอบริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
(Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการแจงกับศูนยรับฝากหลักทรัพย เพื่อขอถอนใบ
สําคัญแสดงสิทธิ โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
(แลวแตกรณี) ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับนําไปใชเปนหลักฐานประกอบการใชสิทธิ ที่จะยื่นกับ
บริษัทฯ

8.3

เอกสารการชําระเงิน

8.4

หลักฐานประกอบการจองซื้อ
1) บุคคลสัญชาติไทย
: สําเนาบัตรประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูใชสิทธิเปนผูเยาว
จะตองแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนา
ทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
2) บุคคลตางดาว
: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
3) นิติบุคคลในประเทศ : สําเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 12
เดือนกอนวันกําหนดการใชสิทธิ พรอมรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการ
ผูมีอํานาจที่มีชื่อปรากฏอยูในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และเอกสาร
หลักฐานของกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
4) นิติบุคคลตางประเทศ : สําเนาเอกสารการจดทะเบียน ซึ่งประกอบดวย สําเนาหนังสือสําคัญการ
จัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม
เกิน 12 เดือนกอนวันกําหนดการใชสิทธิ

5) คัสโตเดียน
(Custodian)

ทั้งนี้ เอกสารดังกลาวตองไดรับการรับรองโดย Notary public ของประเทศ
ที่ออกเอกสารนั้น และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทย หรือ สถาน
กงสุลไทยในประเทศดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง อีกทั้ง
เอกสารการจดทะเบียนบริษัทจําเปนตองไดรับการรับรองโดยกรรมการผูมี
อํานาจ และเอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2)
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
: สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่
ออกเอกสารนั้น พรอมหนังสือแตงตั้งคัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของ
ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

9. เงื่อนไขอื่นๆ
9.1 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญไมต่ํากวา 100 หุนสามัญ หรือในจํานวนทวีคูณ
ของ 100 โดยจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองเปนจํานวนเต็มเทานั้น
เวนแต กรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญนอยกวา
100 หุน จะตองใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญครั้งเดียวทั้งจํานวน
9.2

หากบริษัทฯไมไดรับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือจํานวนเงินที่บริษัทฯ
ไดรับชําระไมครบตามจํานวนที่ระบุไวในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ หรือบริษัทฯ ตรวจสอบ
ไดวาขอความที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจํานงการ
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญนั้นไมครบถวนหรือไมถูกตอง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
จะตองทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ

หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไมทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาดังกลาว
บริษัทฯ จะถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ และบริษัทฯ จะจัด
สงเงินที่ไดรับ และใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน
14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิโดยไมมีดอกเบี้ยใหไมวาในกรณีใดๆ
9.3

ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระจํานวนเงินในการใชสิทธิไมครบถวน
บริษัทฯมีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะดําเนินการประการใดประการหนึ่งตอไปนี้ ตามที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเลือกไวในใบแจงความจํานง
1) ถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ หรือ
2) ถือวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อมีจํานวนเทากับจํานวนที่จะไดรับตามจํานวนเงินในการใชสิทธิ ซึ่ง
บริษัทไดรับชําระไวจริงตามราคาการใชสิทธิในขณะนั้น หรือ
3) ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนที่ประสงคจะ
ใชสิทธิใหครบถวนภายในระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทฯไมไดรับเงิน
ครบตามจํานวนในการใชสิทธิภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทฯจะถือวาการแจงความจํานงในการใช
สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ
การกระทําใดๆ ของบริษัทฯใหถือวาเปนที่สุด ในกรณีตามขอ 1) และ 3) บริษัทฯจะสงเงินที่ไดรับไวคืน
เปนเช็คระบุชื่อขีดครอมเฉพาะและใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ถือวา
ไมมีการใชสิทธิดังกลาวคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย
ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิโดยไมมีดอกเบี้ยไมวาในกรณีใดๆ
ในกรณีขอ 2) บริษัทฯจะสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือในกรณี
ที่บริษัทฯ ถือวามีการใชสิทธิเพียงบางสวน คืนใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ พรอมเงินสวนที่เหลือ (ถามี)
โดยไมมีดอกเบี้ย ไมวาในกรณีใด ๆ

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ โปรดดูจากขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิและ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
(GENCO-W1)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ฝายตลาดหลักทรัพย
โทรศัพท 02-502-0926
มือถือ 094-6751119
โทรสาร 02-502-0929

(นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ)
กรรมการผูจัดการ

เลขที่

ใบแจงความจํานงการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญครั้งที่ 1 (GENCO-W1)
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน)
อัตราการใชสิทธิเทากับใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1.57649 หุน ในราคาใชสิทธิหุนละ 1.00 บาท
ทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเลขที่
เรียน บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
ขาพเจา (โปรดระบุประเภทผูแจงความจํานงการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจําตัวประชาชน
 นิติบุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนนิติบุคคล

วันที่ยื่นความจํานงการใชสิทธิ

 บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว เลขที่ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง
 นิติบุคคลสัญชาติตางดาว
เลขทะเบียนนิติบุคคล

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  อื่น
เพศ  ชาย  หญิง บานเลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
อีเมล
สัญชาติ
อาชีพ
วัน/เดือน/ปเกิด (ค.ศ.)
เลขประจําตัวผูเสียภาษี
ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จาย  ไมหักภาษี ณ ที่จาย  หักภาษี ณ ที่จาย
ในฐานะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ มีความประสงคจะใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ดังนี้
จํานวนหนวยของใบสําคัญ
จํานวนหุนสามัญที่ไดจากการ
ราคาใชสิทธิ
รวมเปนเงินที่ตองชําระ
จํานวนเงิน
แสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิ
ขอใชสิทธิ
(บาทตอหุน)
ในการจองซื้อหุนสามัญ
(ตัวอักษร)
(หนวย)
(หุน)
(บาท)

.
.
.

1.00
ขาพเจาไดชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญดังกลาวโดย
 เช็ค  ดราฟท  ตั๋วแลกเงินธนาคาร  คําสัง่ จายเงินธนาคาร
เลขที่เช็ค
วันที่
ธนาคาร
.
สาขา
ที่สามารถเรียกเก็บไดในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทําการนับจากวันที่แจงความจํานงในการใชสิทธิ และขีดครอมเฉพาะสั่งจาย “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน)”
 เงินสด/เงินฝาก เขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย สาขาเจ.เจ.มอลล (จตุจักร) เลขที่ 982-3-39980-8 ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน)”
โดยไดนําสงสําเนาใบนําฝากเงินดังกลาวใหแกบริษัทฯ มาพรอมกันนี้
ขาพเจาไดสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และขอรับทอนใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถามี) ดังนี้
ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่สงมอบ
เลขที่

จํานวน (หนวย)

จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถามี)
(หนวย)

วิธีการรับใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่ขอรับทอน (ถามี)
 ใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่ขอรับทอนไวในชื่อของขาพเจา โดยขาพเจาตกลงใหบริษัทฯ สงใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิใหแกขาพเจา ตามชื่อ ที่อยูที่ระบุไวในหนาทะเบียนของศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ ทาง
ไปรษณียลงทะเบียน ภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ
 ใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่ขอรับทอนนั้นไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และดําเนินการใหบริษัท
สมาชิกผูฝากเลขที่
นําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพย เลขที่
ซึ่งขาพเจามีอยูกับบริษัทนั้น
 ใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอนไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหลักทรัพยเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเขาบัญชีของบริษัทผูออก
หลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา (การขอถอนเปนใบหลักทรัพยในภายหลังผูจองซื้อหลักทรัพยจะตองเสียคาธรรมเนียมรายการละ 65 บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงยินยอมใหดําเนินการดังตอไปนี้: (ผูใชสิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเทานั้น)
 ใหออกใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรไวในชื่อของขาพเจา และจัดสงใบหุนสามัญใหขาพเจาตามชื่อ ที่อยูที่ระบุไวในหนาทะเบียนของศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ ทางไปรษณียลงทะเบียน ภายใน 15 วันทําการนับจากวัน
ครบกําหนดการใชสิทธิ
 ใหออกใบหุนสามัญนั้นไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และดําเนินการใหบริษัท
สมาชิกผูฝากเลขที่
นําใบหุนเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพย เลขที่
ซึ่งขาพเจามีอยูกับบริษัทนั้น
 ใหออกใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรนั้นไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหลักทรัพยเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเขาบัญชีของบริษัท
ผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา (การขอถอนเปนใบหลักทรัพยในภายหลังผูจองซื้อหลักทรัพยจะตองเสียคาธรรมเนียมรายการละ 65 บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะรับซื้อหุนสามัญดังกลาว หรือในจํานวนที่ทานจัดสรรให และจะไมยกเลิกการใชสิทธิซื้อหุนสามัญนี้ แตหากขาพเจาไมสงใบแจงความจํานงการชิ้สทธิที่ไดกรอกรายละเอียดครบถวนเรียบรอย
พรอมชําระเงินคาจองซื้อหุนใหถึงบริษัทฯ ภายในกําหนดระยะเวลาแจงความจํานงการใชสิทธิ หรือ เช็ค/ดราฟท/ตั๋วแลกเงินธนาคารที่ไดสั่งจายไมผานการเรียกเก็บ ใหถือวาขาพเจาแสดงเจตนาไมประสงคใชสิทธิการจองซื้อหุน
ลงชื่อ
ผูขอใชสิทธิ
(
)

 ใบรับแจงความจํานงการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) (ผูใชสิทธิโปรดกรอกขอความในสวนนี้ดวย)

เลขที่ใบจอง
.
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) ไดรับเงินจาก (ชื่อตามใบแจงความจํานงฯ)
ขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ โดยไดสงมอบ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุนจํานวน
หนวย และจํานวนใชสิทธิเปน
หนวย รวมเปนเงิน
บาท จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน
หนวย
โดยชําระเปน  เงินสด/เงินฝาก  เช็ค  ดราฟท  ตั๋วแลกเงินธนาคาร  คําสั่งจายเงินธนาคาร เลขที่เช็ค
วันที่
ธนาคาร
สาขา
โดยหากผูใชสิทธิไดรับการจัดสรรหุนดังกลาวแลว ผูใชสิทธิใหดําเนินการ
 ออกใบหุนสามัญในนามผูใชสิทธิภายใน 15 วันทําการนับจากวันครบกําหนดการใชสิทธิ
 ออกใบหุนสามัญในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” เลขที่สมาชิกผูฝาก
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยเลขที่
.
 ออกใบหุนสามัญในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเขาบัญชีของผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา
วิธีการรับใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่ขอรับทอน (ถามี)
 ออกใบสําคัญแสดงสิทธิสว นที่ขอรับทอนในนามผูใชสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ
 ออกใบสําคัญแสดงสิทธิสว นที่ขอรับทอนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” เลขที่สมาชิกผูฝาก
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยเลขที่
.
 ออกใบสําคัญแสดงสิทธิสว นที่ขอรับทอนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเขาบัญชีของผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา
เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจ
.

