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BROKER 

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 

 
 

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
032 

 

KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 
034 

 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD 
 

( ) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
     ( )  

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
048 

 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

 
 

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
051 

 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

 
 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
052 

 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

 
 

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
200 

 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 

UBS SECURITIES (THAILAND) LTD. 

 
 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
2  

 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

 
 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED 

 
 

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
22  

( ) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
22  

 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

 
( )  

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
229 

 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

 
 

TRINITY SECURITIES CO., LTD. 
230 

 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

 
 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 
244 

 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

 
( )  

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
247 

  

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD. 

 
( ) 

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
248 

 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

 
( ) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
924 

 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
  

SUB-BROKER 

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 

 
 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
243 

 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
245 

 

THANCHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 

301 
. .  

CITIBANK, N.A. CUSTODY SERVICES 
329 

 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 
 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
330 

 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 
334 

 

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED CUSTODIAN 

304 
 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. 
336 

 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
 

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
337 

 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

339 
 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
 

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
340 

 

JPM ORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
343 

 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
 

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH CUSTODY SERVICES 
345 

 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 
 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
425 

 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 



เรือ่ง 

 

subject:  

แจง้เตอืนการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญั (XE) ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ คร ัง้สดุทา้ย 

บรษิทั บ-ี52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (B52-W3)   

Notification of the Last Exercise (XE) of  B52-W3 

     ตามทีท่า่นไดฝ้ากหลักทรัพยดั์งกลา่วขา้งตน้ไวก้ับ บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) บรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ให ้
ทา่นทราบวา่ 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บรษิทั บ-ี52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

  B52-W3 

 วนัขึน้เครือ่งหมายเพือ่รับสทิธปิระโยชน ์(X-Date)   XE     20/01/2022 

 วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (Bookclosing Date)    24/01/2022 

 อัตราสว่น (Exercise ratio)    
               

  1:0.2584 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Exercise price (Baht per share))    0.9672   

 ก าหนดวันจองซือ้ระหวา่งวนัที ่(Exercise Date)     28/01/2022 - 11/02/2022 

 วันทีบั่นทกึการยกเลกิการรับฝาก (Delisting Date)  24/01/2022 

 ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ ทา่นมหีุน้ฝากไวกั้บบรษัิทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุน้ (shares)  

 ถา้ทา่นมอบหมายใหบ้รษัิทฯ น าสง่เอกสารการจองซือ้ฯ เพือ่ใช ้

สทิธ ิ
 ในการจองซือ้ฯ ทา่นตอ้งน าสง่เอกสารดังตอ่ไปนี้ใหบ้รษัิทฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซือ้ฯ  
(Registration Form) 

2. เช็คช าระการจองซือ้ หรอืใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ะบุ
ในใบจองฯ  
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิตอ่ภายในวนัที ่(contact within) 
 
          02/02/2022  
 
 
**เพิม่เตมิ (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชพีแนบส าเนาทะเบยีนบา้น  

 

 



 

ที ่ B52-2021-12/006 

วนัท่ี  30  ธนัวาคม  2564 

เรือ่ง  แจง้การใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของ บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ รุน่ท่ี 3 ( B52-W3) 
(การใช้สทิธิคร้ังสุดท้าย ) 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

อา้งถึง ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิ และหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ และผูถื้อหุน้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ   

บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) รุน่ท่ี 3 (B52-W3) 

 

ตามที่บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ไดอ้อก และจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท รุน่ท่ี 

3 (B52-W3) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ“ใบส าคญัแสดงสิทธิ B52-W3”)  จ านวน  240,468,262 หน่วย เมื่อวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 

2564  มีอายุ 1 ปี นบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ   โดยมีก าหนดการใชส้ิทธิไดใ้นวนัท าการสดุทา้ยของเดือนมิถุนายน และ 

ธนัวาคม  2564  (รายละเอียดตามที่อา้งถึง) และก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ ์ 2565  นัน้ 

 

บริษัทฯ จึงขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญของบรษัิท ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ B52-W3 ส าหรับการใช้สิทธิ

คร้ังสุดท้าย  ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. วันก าหนดการใช้สิทธิ (คร้ังสุดท้าย) 
วนัท่ี  14 กมุภาพนัธ ์2565 

2. วันที่แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (คร้ังสุดท้าย)  
วนัศกุรท์ี่ 28 มกราคม 2565 – วนัศกุรท์ี่ 11 กมุภาพนัธ ์ 2565  ระหวา่งเวลา 09.00 น. – 15.00 น. (เฉพาะวนัท าการ

ปกติ) 
3. อัตราการใช้สิทธิ  

ใบส าคญัแสดงสิทธิ B52-W3 จ านวน 1 หน่วย ต่อ หุน้สามญั  0.2584 * หุน้   (หากมีเศษหุน้หลงัจากการใชส้ิทธิ

แปลงสภาพ เศษของหุน้ดงักลา่วจะถกูตดัทิง้) 
4. ราคาในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ 

0.9672 * บาท ตอ่ 1 หุน้สามญั 



 

หมายเหตุ   :   *     อตัราการใชส้ิทธิ   B52-W3 จ านวน 1 หน่วย ต่อ หุน้สามญั  0.2584 หุน้   และราคาการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั 

0.9672 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั  นัน้   เป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุน้ทีต่ราไว ้(รวมพาร์) จากเดิมพาร์หุน้ละ 0.50 บาท เป็น

พาร์ใหม่หุน้ละ 2.00 บาท  และการลดทนุจดทะเบียนและทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบริษัท โดยการลดมูลค่าหุน้ทีต่ราไวข้องบรษิัท  

จากเดมิมูลค่าทีต่ราไว ้(พาร)์ หุน้ละ 2.00 บาท เป็นมูลค่าทีต่ราไว ้(พาร)์ หุน้ละ 0.50 บาท  ตามมตขิองทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้

ที ่2/2564 เมือ่วนัที ่9 พฤศจิกายน 2564 จึงตอ้งปรบัสทิธิตามเงือ่นไขการปรบัสทิธิตามขอ้ก าหนดสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ (B52-

W3) 

  ทัง้นี ้ณ ขณะทีจ่ดัท าหนงัสอืฉบบันี ้ก าลงัอยู่ระหว่างขัน้ตอนของระยะเวลาและกระบวนการจดทะเบยีนลดทนุทะเบยีน

และทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิัท โดยการลดมูลค่าหุน้ทีต่ราไวข้องบรษิัท จากเดมิพารห์ุน้ละ 2.00 บาท เป็นพารใ์หม่หุน้ละ 0.50 

บาท ซ่ึงคาดว่ากระบวนการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัท จะแลว้เสร็จตามขั้นตอนและ

กระบวนการของกฎหมายในช่วงสปัดาหท์ี ่4 ของเดอืนมกราคม 2565 เป็นตน้ไป   

 

5. วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ B52-W3  
วนัจนัทรท์ี่ 24 มกราคม 2565 ถึง วนัจนัทรท์ี่ 14 กมุภาพนัธ ์2565  (เป็นระยะเวลา 21 วนั ก่อนวนัก าหนดใชส้ทิธิครัง้

สดุทา้ย) 

 
6. ระยะเวลาการหยุดพักการซื้อขายใบส าคัญแสดงสิทธิ B52-W3 (ขึ้นเคร่ืองหมาย “SP”  บนหลักทรัพย ์

B52-W3) 
บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สั่งหยุดพักการซือ้ขายใบส าคัญแสดงสิทธิ B52-W3  หรือขึน้

เครื่องหมาย “SP” บนหลกัทรพัย ์B52-W3  ตัง้แต่วนัพฤหสับดีที่ 20 มกราคม 2565 ถึงวนัจันทรท์ี่ 14 กุมภาพนัธ์ 

2565   
( อา้งอิงตามขอ้ 1.2.2 ของขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ B52-W3  ที่ระบุว่า  บริษัทจะปิดสมดุทะเบียนพักการโอน

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย  และตลาดหลกัทรพัยจ์ะท าการขึน้เครือ่งหมาย SP (หา้มการซือ้ขาย) ลว่งหนา้ 2 

วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน ) 
  

7. วนัสุดท้ายที่สามารถซือ้หรือขายใบส าคัญแสดงสิทธิ B52-W3  
วนัพธุที่ 19 มกราคม 2565  

 
8. วันสิน้สภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิ B52-W3 

เมื่อพ้นก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565   ใบส าคัญแสดงสิทธิ B52-W3  จะ

หมดอายุและสิน้สุดการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 

กมุภาพนัธ ์2565 เป็นตน้ไป  

 

 



 

9. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ  

บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 973 อาคารเพรสิเดน้ท ์ทาวเวอร ์ชัน้ที่ 7 หอ้งเลขที่ 7B, 7C, 7D, 7I ถนนเพลินจิต  แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

บคุคลที่ติดตอ่  :     คณุกนกวรรณ  อิทธิบลูวฒัน ์

เบอรต์ิดตอ่      :      02-656-0189 ตอ่ 317 

 
10. เอกสารที่ใช้ในการยืน่ความจ านงการใช้สทิธิ 

10.1 แบบฟอร์มใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ  บริษัท บี-52 

แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) รุน่ที่  3 หรือ B52-W3 (“ใบแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดง

สิทธิ”) ที่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชัดเจน และครบถว้นทุกรายการพรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่ง

สามารถขอรบัแบบฟอรม์ไดท้ี่บรษัิท 

10.2 ใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ลงลายมือช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิดา้นหลงั หรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ระบวุา่

ผูถื้อหุน้นัน้มีสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามจ านวนที่ระบุในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญตาม

ใบส าคญัแสดงสทิธิที่สามารถใชส้ทิธิไดต้ามขอ้ก าหนดสทิธิ และเง่ือนไขการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิท 

10.3 หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั 

1) บคุคลไทย  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจที่ยงัไม่

หมดอายุ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ / ช่ือสกุล ซึ่งท าใหช่ื้อ / ช่ือสกุล ไม่ตรงกับใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้

แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจง้เปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นตน้) พรอ้มลงลายมือช่ือ

รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2) บคุคลตา่งดา้ว  

ส าเนาใบตา่งดา้ว หรอืส าเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุพรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3) นิติบคุคลในประเทศไทย   

3.1  ส าเนาหนงัสือรบัรองบริษัท ซึ่งออกใหโ้ดยกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง 

อายไุมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธิในครัง้นัน้ๆ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง

โดยกรรมการผู้มีอ  านาจลงนามที่มี ช่ือปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองของนิติบุคคลนั้น และ

ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และ  

3.2  ส าเนาเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือตามขอ้ 1) หรือ 2) (แลว้แต่กรณี) 

พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 



 

4) นิติบคุคลตา่งประเทศ   

4.1  ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทรบัรองโดย Notary Public หรือหน่วยราชการที่มีอ  านาจของ

ประเทศที่ออกเอกสารนัน้อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ พรอ้มลง

ลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตรา

ส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และ 

4.2  ส าเนาเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาเอกสารตาม 1) หรอื 2) 

(แลว้แตก่รณี) พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

5) กรณีมี Custodian  

ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรบัรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ ไม่เกิน 6 เดือน 

พรอ้มหนงัสอืมอบอ านาจให ้Custodian และจะตอ้งมีหนงัสอืของ Custodian ที่ระบวุา่ผูม้ีอ  านาจลงนาม 

และแนบเอกสารหลกัฐานของผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือ ตาม 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณี พรอ้มลงลายมือช่ือ

รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

10.4 เอกสารการช าระเงิน ตามจ านวนในการใชส้ทิธิตามที่ระบใุนแบบแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั 

 
11. สถานที่ขอรับแบบฟอรม์ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

11.1 บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

11.2 ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตข์องบรษัิทท่ี http://www.b52.co.th 

 
12. วิธีการช าระเงนิ 

12.1 ช าระเป็นเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรา๊ฟท ์ที่สามารถเรยีกเก็บเงินจากส านักหกับญัชีในกรุงเทพมหานคร ภายใน 

1 วันท าการถัดไปโดยเช็คจะตอ้งลงวนัที่ไดไ้ม่เกินวนัที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565    และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย 

“บญัชีจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)“ โดยผูย้ื่นตอ้งยื่นพรอ้มเอกสารที่ใช้

ในการยื่นความจ านงใชส้ิทธิ ตามขอ้ 10.1 – 10.4  ภายในเวลา 15.00 น.  ของวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2565  

ใหแ้ก่บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

12.2 ช าระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของบริษัท โดยส่งหลกัฐานการโอนเงินไดไ้ม่เกินวนัที่ 11 กุมภาพนัธ ์

2565  ยื่นพรอ้มเอกสารที่ใชใ้นการยื่นความจ านงใชส้ทิธิ ตามขอ้ 10.1 – 10.4 ภายในเวลา 15.00 น. ของวนัท่ี 

11 กมุภาพนัธ ์2565 รายละเอียดบญัชีธนาคาร  เป็นดงันี ้ 

  ช่ือบญัชี บญัชีจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

  เลขที่บญัชี 001-5-93903-2 

  ประเภทบญัชี ออมทรพัย ์

http://www.b52.co.th/


 

  ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

  สาขาธนาคาร ชิดลม 
  

ทัง้นีก้ารใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัท และ/หรือตัวแทนรบัแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ ไดร้บัมอบ

หลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิตามที่กลา่วขา้งตน้ และเรียกเก็บเงินจ านวนดงักลา่วไดแ้ลว้เท่านัน้ หากบริษัท และ/หรือตวัแทนรบั

แจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตผุลใดๆ ที่มิไดเ้กิดจากความผิดของบริษัท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความ

จ านงในการใชส้ิทธิ บริษัทจะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัในครัง้นัน้ๆ โดยบริษัท 

และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิจะจดัสง่ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ พรอ้มกบัเช็ค 

แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์ที่เรียกเก็บเงินไมไ่ดค้ืนใหแ้ก่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัก าหนดการใชส้ทิธิครัง้

นัน้ๆ แต่ทัง้นีไ้ม่ถือเป็นการตดัสิทธิที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัในครั้งต่อไป เวน้แต่เป็นการใชส้ิทธิในครัง้

สดุทา้ย บรษัิทจะถือวา่ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ นัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใชส้ทิธิ ซึง่บรษัิท และ/หรอืตวัแทนรบัแจง้ความจ านงใน

การใชส้ทิธิฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรอืคา่เสยีหายอื่นใดไมว่า่ในกรณีใดๆ 

 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

      
 ขอแสดงความนบัถือ 

  บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
  -นราวด ีวรวณชิชา-   
  (นางสาวนราวด ีวรวณิชชา) 
  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 



เลขท่ีใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ.......................................................... 

แบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) รุ่นที ่3 (B52-W3)  (คร้ังสุดท้าย) 
ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิที่จะซือ้หุน้ของบริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น. ในวนัท าการของบริษัท  ส  าหรบัการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย ก าหนดใหม้ีระยะเวลาการแจง้ความจ านง
ในการใชส้ทิธิเท่ากบั 15 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย  (ระยะเวลาแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย ตัง้แต่วนัท่ี 28 มกราคม 2565 – 11 กมุภาพนัธ ์2565 เฉพาะวนัท าการ) โดยวนัก าหนดการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย
จะตรงกบัวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ ์ 2565 

วนัท่ียื่นความจ านงในการใชส้ทิธิ..............................................       วนัก าหนดการใชส้ทิธิ......................................................................  

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทีป่ระสงคจ์ะใช้สิทธิในการจองซือ้หุน้สามัญของบริษัท (โปรดกรอกขอ้ความในช่องดา้นล่างนีใ้หค้รบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง)                                                                                                     

เรียน คณะกรรมการบรษัิท บ-ี52 แคปปิตอล  จ ากดั (มหาชน) 
ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล)..................................................……………………    ทะเบยีนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธิเลขท่ี............................................... 
บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจ าตวัประชาชน ................................................  บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว  เลขท่ีใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดินทาง ………..……………………...…… 
นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบยีนนิติบุคคล....................................................  นิติบคุคลสญัชาติต่างดา้ว   เลขทะเบยีนนิติบุคคล .................………………………..…..……… 

บา้นเลขที่...................... ตรอก/ซอย.............................................. ถนน.................................................. แขวง/ต าบล...........................................เขต/อ าเภอ................................................................ 
จงัหวดั........................................... รหสัไปรษณีย.์.................................................... 
สญัชาติ...........................................อาชีพ..................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด (วนัจดทะเบยีนนิติบุคคล)............................................................................................. 
หมายเลขโทรศพัท ์ บา้น............................................................................. โทรศพัทม์ือถอื.................................................................... 
เลขท่ีบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากร...................................................................... ประเภทของการหกัภาษี ณ ที่จ่าย                     ไม่หกัภาษี ณ ที่จ่าย             หกัภาษี ณ ที่จ่าย 
ในฐานะผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะใชส้ทิธิในการจองซือ้หุน้สามญัของบริษัท 
ขา้พเจา้มีความประสงคท์ี่จะขอใชส้ทิธิในการจองซือ้หุน้สามญัของบริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 
จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิทีข่อใช้สิทธิ 

(หน่วย) 
อัตราการใช้สิทธิ จ านวนหุ้นสามัญทีไ่ดจ้ากการขอใช้สิทธิ 

(หุน้) 
ราคาใช้สิทธิ 
(บาทตอ่หุน้) 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) 

 ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 0.2584 หุน้  0.9672  

ขา้พเจา้ไดส้ง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญั หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิฯ และขอรบัใบทอนใบส าคญัแสดงสทิธิ (ถา้มี) ดงันี ้ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิทีส่่งมอบ  จ านวนของใบส าคัญแสดงสิทธิทีข่อรับทอน (ถ้ามี) 

(หน่วย) เลขที่ จ านวน (หน่วย) 
   

  

  

  

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยด์งักลา่วแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดังต่อไปนี:้ (โปรดเลอืกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น) 
แบบไร้ใบหลักทรัพย ์(Scriptless) น าหลักทรัพยเ์ขา้บัญชีซือ้ขายหลักทรัพยข์องตนเอง โดยใหอ้อกใบหลกัทรพัยส์  าหรบัหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัการจดัสรรในนามของ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” 

และด าเนินการใหบ้ริษัท……………………………………………………………สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี ………………… (โปรดระบชุื่อและหมายเลขสมาชิกผูฝ้ากตามที่มีรายชื่อปรากฎดา้นหลงัใบจอง) น าหลกัทรพัยเ์ขา้ฝากไวก้บับริษัท 
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยช์ื่อ…………………….…………….เลขท่ี…..………..…..… ซึ่งขา้พเจา้มีอยูก่บับริษัทนัน้ (ชื่อผูใ้ชส้ทิธิจองซือ้ตอ้งตรงกบัชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์มิฉะนัน้
จะด าเนินการน าหุน้เขา้บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์- สมาชิกเลขท่ี 600) 
น าหลักทรัพยเ์ขา้ฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์ใหอ้อกใบหลกัทรพัยส์  าหรบัหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัการจดัสรรนามของ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และน าหลกัทรพัยเ์ขา้ฝากไวก้บั บริษัท 

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยเขา้บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์เพื่อขา้พเจา้-สมาชิกเลขท่ี 600 (การขอถอนเป็นใบหุน้ในภายหลงั ผูใ้ชส้ทิธิจองซือ้จะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามที่บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด) 
แบบรับใบหุน้ (Script) ใหอ้อกใบหุน้ทีไ่ดรั้บการจดัสรรในนามของขา้พเจ้า และส่งมอบใบหุน้มาใหแ้ก่ขา้พเจา้ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั ตามชื่อ ที่อยู่ที่ระบไุวใ้นสมดุทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธิ ภายใน 15 วนัท าการ

นบัจากวนัท่ีบริษัทด าเนินการจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชย  ์
พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอสง่เงินค่าใชส้ทิธิจองซือ้หุน้สามญัดงักลา่ว โดย 
เช็ค (Cheque) เช็คธนาคาร (Cashier Cheque) ดราฟท ์(Draft) โดยสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุน บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)” 

เลขท่ีเช็ค/เช็คธนาคาร/ดร๊าฟท ์………………………………………… วนัท่ี…………………………………… ธนาคาร…………..…………………………สาขา ……………………….…………..….. 
เงนิโอน (Transfer) ชื่อบัญช ี“บัญชีจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุน บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)” บัญชีออมทรัพย ์เลขที่ 001-5-93903-2 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) สาขาชิดลม 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะใชส้ทิธิจองซือ้หุน้สามญัจ านวนดงักลา่ว และจะไม่ยกเลกิรายการใชส้ทิธิจองซือ้หุน้สามญันี ้หากขา้พเจา้ไม่สง่แบบแสดงความจ านงในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นและ
เอกสารประกอบการใชส้ทิธิจองซือ้ที่ถกูตอ้งเรียบรอ้ยพรอ้มเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค / ดร๊าฟท ์/ ใบโอนเงิน มาถงึบริษัทภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิหรือหากเช็ค/ แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟท ์ที่สั่งจ่ายแลว้นัน้ไม่ผ่านการเรียกเก็บ
ใหถ้ือว่าขา้พเจา้สละสทิธ์ิในการใชส้ทิธิจองซือ้หุน้สามญัดงักลา่ว 

ลงชื่อ.................................................................. ผูใ้ชส้ทิธิจองซือ้ 
  (…………………………………………………) หลัก 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
หลักฐานการใช้สิทธิจองซือ้หุน้สามัญ (ผู้ใช้สิทธิจองซือ้ โปรดกรอกขอ้ความในส่วนนี้ดว้ยตวับรรจงใหค้รบถ้วนชัดเจน ) 

วนัท่ียื่นความจ านงในการใชส้ทิธิ..............................................       วนัก าหนดการใชส้ทิธิ...................................................................... 
บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงินจาก (ชื่อตามแบบแสดงความจ านงในการใชส้ทิธิ) .................................................................................. 
เพื่อใชส้ทิธิในการซือ้หุน้สามญัของบริษัท ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 
จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิทีข่อใช้สิทธิ 

(หน่วย) 
อัตราการใช้สิทธิ จ านวนหุ้นสามัญทีไ่ดจ้ากการขอใช้สิทธิ 

(หุน้) 
ราคาใช้สิทธิ  
(บาทตอ่หุน้) 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 
(บาท) 

 ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 0.2584 หุน้  0.9672  

โดยช าระเป็น เช็ค เช็คธนาคาร ดราฟท ์ เงินโอน (Transfer) 
เลขท่ีเช็ค/เช็คธนาคาร/ดร๊าฟท.์ ……………………….……………… วนัท่ี ………………………………… ธนาคาร ………………………………………… สาขา …………….…….…….…………..…... 

แบบไร้ใบหลักทรัพย ์(Scriptless) น าหลักทรัพยเ์ขา้บัญชีซือ้ขายหลักทรัพยข์องตนเอง โดยออกใบหลกัทรพัยใ์นนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” 
สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี........................................... บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขท่ี..................................................................... 
 น าหลักทรัพยเ์ขา้ฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 ในนาม“บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” โดยเขา้บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้” 

  แบบรบัใบหุน้ (Script) ออกเป็นใบหุน้ในนามผูใ้ชส้ทิธิจองซือ้ 
จ านวนของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอรบัทอน (ถา้ม)ี…………………………………………..หน่วย 

เจา้หนา้ที่ผูร้บัใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธิ……………………………….……………… 



 

 

BROKER 
Participant No. Company Name Participant No. Company Name 

002 
บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ  ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 
บริษัทหลกัทรพัยเ์คทีบี (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) 
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษัทหลกัทรพัยค์นัทรี่ กรุ๊ป จ  ากดั (มหาชน) 
 COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

034 
บริษัทหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน)  
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษัทหลกัทรพัยด์ีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั 
 DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD 

038 
บริษัทหลกัทรพัยเ์ออีซี จ  ากดั (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 
บริษัทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ  ากดั (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ  ากดั (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ  ากดั  
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

051 
บริษัทหลกัทรพัยเ์อสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ  ากดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย พลสั จ  ากดั 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

052 
บริษัทหลกัทรพัย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ  ากดั 
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

010 
บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรร์ิล ลินซ ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 
บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงกกิ์มเอง็ (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ  ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 
บริษัทหลกัทรพัยย์บีูเอส (ประเทศไทย) จ  ากดั  
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD. 

013 
บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีใอ (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน)  
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 
บริษัทหลกัทรพัยเ์อเชีย เวลท ์จ  ากดั   
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ  ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 
บริษัทหลกัทรพัยเ์มอรช์ั่นพารท์เนอร ์จ  ากดั (มหาชน)   
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED 

015 
บริษัทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ  ากดั (มหาชน)  
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 
บริษัทหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ  ากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษัทหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 
บริษัทหลกัทรพัยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ  ากดั  
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

019 
บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ  ากดั 
 YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 
บริษัทหลกัทรพัยเ์จพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ  ากดั  
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนิตี จ  ากดั  
TRINITY SECURITIES CO., LTD. 

230 
บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ  ากดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษัทหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ  ากดั  
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 
บริษัทหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ  ากดั  
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษัทหลกัทรพัยย์โูอบีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) 
 UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 
บริษัทหลกัทรพัย ์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ  ากดั  
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD. 

027 
บริษัทหลกัทรพัยอ์ารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีซีมิโก ้จ  ากดั 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษัทหลกัทรพัยก์รุงศรี จ  ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บริษัทหลกัทรพัยฟิ์นนัเซีย ไซรสั จ  ากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 
บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB-BROKER 
Participant No. Company Name Participant No. Company Name 

236 
ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 
บริษัทหลกัทรพัยเ์พ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ  ากดั (มหาชน)  
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษัทหลกัทรพัยซิ์ตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ  ากดั 
 CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANCHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 
Participant No. Company Name Participant No. Company Name 

301 
ธนาคารซิตีแ้บงกเ์อน็.เอ.  
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 

329 
ธนาคารทหารไทย จ  ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (เพ่ือตราสารหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน  
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 

334 
บริษัทหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ  ากดั (มหาชน) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. 

336 
ธนาคารเกียรตินาคนิ จ  ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรุงไทย จ  ากดั (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 
ธนาคารทหารไทย จ  ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จ  ากดั (มหาชน) 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

339 
ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) (เพ่ือรบัฝากทรพัยส์นิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ  ากดั (มหาชน)  
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 
ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส (เพ่ือคา้ตราสารหนี)้  
JPM ORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ  ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 
ธนาคาร ซีไอ เอม็บี ไทย จ  ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรบัฝากทรพัยส์ิน  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES 

345 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 
ธนาคารกรุงไทย จ  ากดั (มหาชน) (เพ่ือลกูคา้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 



 

No. B52-2021-12/006     

Date: 30   December 2021 

Subject: Notification of the exercise of rights to purchase ordinary shares of B-52 Capital Public Company Limited 
under the Warrant No. 3 (B52-W3) (last exercise of right) 

To :          The Director and Manager 
                      The Stock Exchange of Thailand 

Reference:  Terms and Conditions Governing the Rights and Obligations of the Issuer and the Holders of the Warrants 
Representing the Right to Purchase the Newly Issued Ordinary Shares of B-52 Capital Public Company 
Limited No.3 (B52-W3) 

  

As B-52 Capital Public Company Limited (“the Company”) has issued and allocated warrants to purchase ordinary 
shares of the Company, No. 3 (B52-W3) (“Warrants” or “B52 Warrants : B52-W3”) in the amount of 240,468,262 units 
on February 15, 2021, valid for 1 year from the date of issuance of the warrants. The exercise date is on the last 
business day of June and December 2021 (details referred to) and the last exercise date is on February 14, 2022. 

The Company would like to inform the details about the exercise of rights to purchase the Company's ordinary shares. 
according to the warrants B52-W3 for the last exercise as follows: 

 

1. Exercise date  ( the last exercise ) 
February 14, 2022 
 

2. Period for the Notification of the intention to exercise  ( the last exercise ) 
Friday 28 January 2022 – Friday 11 February 2022 between 9:00 a.m. – 3:00 p.m. (only on normal business days) 
 

3. Exercise Ration  

1 unit of B52-W3 to 0.2584 * newly issued ordinary share.  (If any fraction of ordinary shares is occurred after 
warrant conversion, they will be omitted) 
 

4. Exercise Price 

Baht 0.9672 * per share  



 

The Note: * The exercise ratio of 1 unit of B52-W3 per 0.2584 ordinary shares and the exercise price of 0.9672 baht per 1 ordinary 
share is a result of the change in par value (including par) from the original par value of 0.50 baht per share to the new par value 
of 2.00 baht per share and the reduction of registered and paid-up capital of the Company by reducing the par value of the 
company from the original par value (par) of 2.00 baht per share to a par value (par) of 0.50 baht per share according to the 
resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2021 on November 9, 2021, therefore, the rights must be 
adjusted accordingly. Conditions for adjustment of rights according to the terms and conditions of the warrants (B52-W3) 
At the time of the preparation of this book it is in the process of the registration period and the registration process to reduce the 
registered capital and paid-up capital of the company by reducing the par value of the company From the original par of 2.00 baht 
per share to a new par of 0.50 baht per share, which is expected that the registration process reduces the registered capital and 
paid-up capital of the company. It will be completed in accordance with the procedures and legal process during the 4th week of 
January 2022 onwards. 
 

5. Closing date of the registration book to suspend the transfer of warrants B52-W3 
Monday 24 January 2022 to Monday 14 February 2022 (for a period of 21 days prior to the last exercise date) 
 

6. Period of suspension of trading of warrants B52-W3 (posted "SP" sign on securities B52-W3) 
The company requests the Stock Exchange of Thailand Order to suspend trading of B52-W3 warrants or post the 
"SP" sign on securities B52-W3 from Thursday, January 20, 2022 to Monday, February 14, 2022. 
(Refer to Clause 1.2.2 of the Terms on Rights of Warrants B52-W3 stating that the Company will close the warrant 
registration book 21 days prior to the last exercise date and the SET will post a SP sign (Trading is prohibited) 2 
business days before the book closing date ) 
 

7. Last day to buy or sell warrants B52-W3 
Wednesday 19 January 2022 
 

8. Expiration date of warrants B52-W3 
Upon the expiration of the last exercise date on Monday, February 14, 2022, the warrants B52-W3 will expire and 
cease to be listed on the Stock Exchange of Thailand. From Tuesday February 15, 2022 onwards 
 

9. Place to Exercise the Warrants  

B-52 Capital Public Company Limited 
973 President Tower Building, Unit 7B, 7C, 7D, 7I, 7th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330   
Contact Person: Ms. Kanokwan Ithiboonvat 
Contact No.:  02- 656-0189 Ext. 317 
 



 

 

10. Documents for the exercise of the Warrants 

10.1 Exercise Intention Notification Form of Warrants Representing the Right to Purchase the Newly Issued 
Ordinary Shares of B-52 Capital Public Company Limited No.3 or B52-W3 (“Form   of Notification of Intention to 
Exercise the Warrant holder), wishing to exercise His /her Intention may obtain the Form of Notification of Intention 
to Exercise the Warrants from the Company or may download it from the Company’s website on 
http://www.b52.co.th 
10.2 The warrant certificate with the signature of the warrant holders on the back page or Warrant 
 replacement certificate showing that such person is entitled to the warrant in The number  
 specified in the Form of Notification of Intention to Exercise the Warrants 
10.3 Supporting documents for the exercise of the Warrants: 

1) Thai individuals 
A certified true copy of a valid identification card or government officer identification card or state 
enterprise officer identification card, (in case of any change in name/surname which causes the 
name/surname to be different from the name/surname appearing on the Warrants, a certified true 
copy of nay document issued by the governmental authority e.g. certificate of name/surname 
change, etc. must be enclosed.) 

2) Non-Thai individuals  
A certified true copy of a valid foreigner certificate or passport. 

3) Thai juristic persons 
3.1.) A copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce for a period of no longer than 6 
months prior to the respective exercise date, duly certified by the authorized signatory (ies) and 
affixed with the seal of such legal entity (if any) ; and 
3.2.) A certified true copy of the valid documents of the authorized signatory (ies) who certifies true 
copy of the documents under 3.1) as specified in 1) or 2) as the case may be 

4) Non-Thai juristic 
4.1.) A certified true copy of the certificate of incorporation and or affidavit of such legal entity. Duly 
signed by the authorized signatory (ies) and affixed with the seal of such legal entity (if any); also 
required is a notarization by a notary public for a period of no longer than 6 months prior to the 
respective exercise date. 
4.2.) A certified true copy of the valid documents of the authorized signatory (ies) who certifies true 
copy of the documents under 4.1) as specified in 1) or 2) as the case maybe. 



 

 
5) Custodian 

Certified copies of incorporation documents notarized by the notary public of the issuance county 
not over 6 mounts and power of attorney authorizing the Custodian to proceed, the ordinary share 
subscription documents singed by the Custodian and a document of Custodian specifying the 
authorized persons of Custodian together with certified evidence of such authorized persons as 
specified in 1) or 2) as the case maybe  

10.4  Evidence of payment 
 

11. Place to obtain the Form of Notification of Intention to Exercise the Warrant 
11.1 B-52 Capital Public Company Limited  

11.2 Download from the Company’s website on http://www.b52.co.th  

 

12. Payment Method 
12.1 Make the payment by cheque, cashier’s cheque or draft which can be called for collection in Bangkok 

within the next 1 Business Day and the date specified in cheque, cashitr’s cheque or draft must be no 
later than 9 February 2022. Such payment documents must be crossed and made payable to B-52 
Capital Public Company Limited for subscription of ordinary shares and must also be submitted together 
with the document under 10.1 to 10.4 within 3.00 p.m. of 9 Febuary 2022 to the Company.  
      

 12.2 Make the payment by money transfer payable B-52 Capital Public Company Limited within 11 Febuary 
2022 and submit the copy of evidence of such money transfer together with the documents under 10.1-
10.4 within 3.00 p.m. of 11 Febuary 2022 to the Company. The details of account are as follows: 

 
Account name   “B-52 Capital Public Company Limited for subscription of ordinary shares” 

 Account number   001-5-93903-2 
Type of account Saving Account  
Bank name      Siam Commercial Bank Public Company Limited 
Branch   Chidlom 
 

In this respect, the exercise of rights to purchase the ordinary shares shall be considered complete only when the 
Company and/or the Agent Receiving Exercise Intention have successfully collected the payment of such exercise. If 



 

the Company and/or the Agent Receiving Exercise Intention could not collect such payment in whatsoever case that 
is not due to the fault of the Company and/or the Agent Receiving Exercise Intention, the Company will consider that 
such warrant holder intends to cancel his/her respective intention to exercise the rights to purchase the ordinary shares. 
In such case, the Company and/or the Agent Receiving Exercise Intention will return the warrant certificate or warrant 
replacement certificate together with the cheque, cashier’s cheque or draft, which could not be collected, to such 
warrant holder within 14 days from the respective exercise date. Nevertheless, the warrant holder will be able to notify 
his/her intention to exercise the right to purchase the newly issued ordinary shares on the subsequent exercise date, 
except for the case of the last exercise in which the Company shall consider that such Warrant(s) is nullified without 
being exercised. In such case, the Company and/or the Agent Receiving Exercise Intention shall not be responsible 
for the interest and/or any damages in whatsoever cases. 
 

Please be informed accordingly. 
    
 Yours Sincerely, 
  Naravadee Waravanitcha 

  (Ms. Naravadee Waravanitcha) 

  Chief Executive Officer 

 
 



 Warrant Exercise Form No. ..........................................................  
Notification Form for Exercise of Warrant to Purchase Ordinary Shares of B-52 Capital Public Company Limited No. 3 (B52-W3) (The last exercise) 

The period for notification of the intention to exercise the right to purchase shares of B-52 Capital Public Company Limited (“the Company”) is between 9:00 a.m. and 3:00 p.m. on the 
Company's business day. For the last exercise There is a period for notification of the intention to exercise the warrants equal to 15 business days prior to the last exercise date. (Last 
time to notify the intention to exercise the Warrants from 28 January 2022 – 11 February 2022 only on business days). The last exercise date will be on February 14, 2022. 
Date to notify the intention to exercise..................................                                                                                                                                             Exercise Date......................................................................  

Warrant Holders who wish to exercise their rights to purchase ordinary shares of the Company (Please fill in the completed information by elaborate handwriting)                                                                                                     

To the Board of Directors of B-52 Capital Public Company Limited  
I/We (Mr., Mrs., Miss, Juristic Person)..................................................…………………………… Warrant Holder Registration No …………………………………………..………………………..  
Natural Person of Thai Nationality ID Card No. ............................................................ Natural Person of Alien Nationality Alien Card/Passport No.………..………………………  
Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No. ..................................... Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No................……………....….  
Address No....................... Lane/Soi.......................................................... Road.................... .................... Sub-District............................................ District.................................................... 
Province....................................... Postal Code..........................................  
Nationality........................................... Occupation............................................................ ................. Date of Birth (Juristic Person Registration Date).............................................................  
Subscriber’s Telephone Number Residence............................................................................. Mobile Phone....................................................................  

Tax ID No....................................................................... Type of Tax Payment              Non Withholding  Tax                        Withholding Tax  
As the holders of the Warrants to purchase ordinary shares of the Company,  
I/we hereby intend to exercise the right to purchase the ordinary shares of B-52 Capital Public Company Limited as stated below:  

Number of warrants to be exercised (Units) Exercise ratio Number of the ordinary shares received 
from the exercised warrants (Shares) 

Exercised Price 
(Baht per Share) 

Total Payment 
(Baht) 

 1 Unit of Warrant to 0.2584 Ordinary Share  0.9672  

Thus, I / We have delivered the certificate of the Warrants or the Warrant Substitute and shall receive new certificate of the Warrants that were not exercised (if any) as follows:  
Certificate of the Warrants or the Warrant Substitute delivered  Number of warrants that were not exercised (if any) 

(Units) No. Amount (Unit) 
   
  
  
  
If the securities are allotted to me/us, I/We hereby agree and instruct the Company to proceed as follows: (Please mark only one method)  
 Deposit those shares mv/our securities trading account (Scriptless). By Issue a security certificate for the allotted securities in the name of “Thailand Securities Depositor Company Limited for 
Depositor” and arrange for participant name …………………………………………….…….number……………..……………………… (Please specify name and participant number from the list as shown on the 
back of this form) deposit such shares with Thailand Securities Depositor Company Limited for my/our securities trading account
 name………………………………………..number……………………………..which l/we have an account with that company. (The subscriber 's name must correspondent with the securities 
trading account name, otherwise shares will be deposited into issuer’s account for my name - account number 600) 
Deposit those shares in the Issuer account. By Issue a securities certificate for the allotted securities in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit such shares with 
Thailand Securities Depository Company Limited into the issuer’s account for my/our name - account number 600 (For issuing a share certificate later, Subscriber will be subject to issuing fee by Thailand 
Securities Depository Company Limited). 
Issue a security certificate in mv/our name (Script) and deliver to me/us by registered mail with receipt acknowledgement to the name and address as appearing on the warrant register book, within 
15 Business Days from the date the Company has registered the change of the paid up capital.  
I/We enclose herewith my/our payment by  
Cheque   Cashier Cheque Draft             Made payable to  “B-52 Capital Public Company Limited for subscription of ordinary shares” 
Cheque/ Cashier Cheque / Draft No. ……………………………… Date …………………………………… Bank …………..………………………… Branch ……………………….…………..….. 
Transfer Account name “B-52 Capital Public Company Limited for subscription of ordinary shares”, Siam Commercial Bank Public Company Limited, Saving Account No. 001-5-93903-2, Chidlom 
Branch.  
I/We hereby undertake and agree to exercise the right to purchase the ordinary shares in the number as stated and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed Notification 
Form for Exercise with payment (Cheque/Cashier Cheque/Draft/Pay-in slip) or the Cheque/Cashier Cheque/Draft has not been honored, I/we shall be deemed to have not exercised my/our rights to 
purchase the ordinary shares of the Company.  

Signed.................................................................. Subscriber  
                                                                                                                                                                                                                                       (……………………………………………..…) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…  
Receipt for Notification for Exercise of Right to Purchase New Ordinary Shares (This section must be filled by the Warrant Holder) 

Date to notify the intention to exercise..............................................                                                                                                                                  Exercise Date......................................................................  
B-52 Capital Public Company Limited received money from (Name of Warrant Holder)…………………………………………………..  
for exercising the right to purchase the ordinary shares of the Company as stated below:  

Number of warrants to be exercised 
(Units) 

Exercise ratio Number of the ordinary shares received 
from the exercised warrants (Shares) 

Exercised Price 
(Baht per Share) 

Total Payment 
(Baht)) 

 1 Unit of  Warrant to 0.2584 Ordinary Share  0.9672  
 

Made payable by  Cheque        Cashier Cheque  Draft              Transfer  
Cheque/Cashier Cheque/ Draft No. ………………………………… Date …………………………………… Bank …………..………………………… Branch ……………………….…………..…..  
 Issue a security certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositor” Participant No................................. Securities Trading Account No..............................................  
 Issue a security certification in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for the Depositor” and deposit those shares to issuer account for my/our name– Account No. 600  
 Issue a share certificate in the name of subscriber  
Number of warrants that were not exercised (if any)……………………………………………units  

Authorized Officer ………………………………………………………….  

 



 

 

BROKER 
Participant No. Company Name Participant No. Company Name 

002 
บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ  ำกดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 
บริษัทหลกัทรพัยเ์คทีบี (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษัทหลกัทรพัยค์นัทรี่ กรุ๊ป จ  ำกดั (มหำชน) 
 COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

034 
บริษัทหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน)  
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษัทหลกัทรพัยด์ีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
 DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD 

038 
บริษัทหลกัทรพัยเ์ออีซี จ  ำกดั (มหำชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน)  
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 
บริษัทหลกัทรพัย ์ไอรำ่ จ  ำกดั (มหำชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ  ำกดั (มหำชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ำกดั 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ  ำกดั  
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

051 
บริษัทหลกัทรพัยเ์อสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ  ำกดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย พลสั จ  ำกดั 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

052 
บริษัทหลกัทรพัย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

010 
บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรร์ิล ลินซ ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 
บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงกกิ์มเอง็ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ  ำกดั (มหำชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 
บริษัทหลกัทรพัยย์บีูเอส (ประเทศไทย) จ  ำกดั  
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD. 

013 
บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีใอ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน)  
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 
บริษัทหลกัทรพัยเ์อเชีย เวลท ์จ  ำกดั   
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ  ำกดั (มหำชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 
บริษัทหลกัทรพัยเ์มอรช์ั่นพำรท์เนอร ์จ  ำกดั (มหำชน)   
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED 

015 
บริษัทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ  ำกดั (มหำชน)  
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 
บริษัทหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ  ำกดั (มหำชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษัทหลกัทรพัยธ์นชำต จ  ำกดั (มหำชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 
บริษัทหลกัทรพัยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ  ำกดั  
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

019 
บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
 YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 
บริษัทหลกัทรพัยเ์จพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ  ำกดั  
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนิตี จ  ำกดั  
TRINITY SECURITIES CO., LTD. 

230 
บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ  ำกดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษัทหลกัทรพัยไ์ทยพำณิชย ์จ  ำกดั  
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 
บริษัทหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ  ำกดั  
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษัทหลกัทรพัยย์โูอบีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 
 UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 
บริษัทหลกัทรพัย ์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ  ำกดั  
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD. 

027 
บริษัทหลกัทรพัยอ์ำรเ์อชบี (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีซีมิโก ้จ  ำกดั 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษัทหลกัทรพัยก์รุงศรี จ  ำกดั (มหำชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บริษัทหลกัทรพัยฟิ์นนัเซีย ไซรสั จ  ำกดั (มหำชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 
บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB-BROKER 
Participant No. Company Name Participant No. Company Name 

236 
ธนำคำร ทิสโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 
บริษัทหลกัทรพัยเ์พ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ  ำกดั (มหำชน)  
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษัทหลกัทรพัยซิ์ตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
 CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 
ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
THANCHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 
Participant No. Company Name Participant No. Company Name 

301 
ธนำคำรซิตีแ้บงกเ์อน็.เอ.  
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 

329 
ธนำคำรทหำรไทย จ  ำกดั (มหำชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 
ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ  ำกดั (มหำชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 
ธนำคำรฮ่องกงและเซียงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น จ  ำกดั (เพ่ือตรำสำรหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) - ผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน  
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 

334 
บริษัทหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ  ำกดั (มหำชน) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนำคำรฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ  ำกดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. 

336 
ธนำคำรเกียรตินำคนิ จ  ำกดั (มหำชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนำคำรกรุงไทย จ  ำกดั (มหำชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 
ธนำคำรทหำรไทย จ  ำกดั (มหำชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนำคำรกสิกรไทย จ  ำกดั (มหำชน) 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

339 
ธนำคำร ทิสโก ้จ  ำกดั (มหำชน) (เพ่ือรบัฝำกทรพัยส์นิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ  ำกดั (มหำชน)  
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 
ธนำคำร เจพีมอรแ์กน เชส (เพ่ือคำ้ตรำสำรหนี)้  
JPM ORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 
ธนำคำร ซีไอ เอม็บี ไทย จ  ำกดั (มหำชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนำคำรดอยซแ์บงก ์เอจี สำขำกรุงเทพฯ - เพ่ือรบัฝำกทรพัยส์ิน  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES 

345 
ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 
ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ  ำกดั (มหำชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 
ธนำคำรกรุงไทย จ  ำกดั (มหำชน) (เพ่ือลกูคำ้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 

 


	ใบจองหุ้นแปลงสภาพ B52-W3
	รายละเอียดการจองหุ้นแปลงสภาพ B52-W3
	หนังสือแจ้งกำหนดการใช้สิทธิจองหุ้นแปลงสภาพ B52-W3

