

/Form No. ....


ก     ! "   ก#$ %&'( ก (   )
NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES OF COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
  ก !"#$#/ Date to notify for exercise of right....
2 34!5  "67"8 "#$#/ Warrant holder registration No. 

 <2กก #=  ก>?@ AB8#C "D ก8 (F )
To The Board of Directors of COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
!X ! (/ / "/#Y# >)/ I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)/8 /@\ก#8 / Date or Birth .......................................................................
"6 Y# / Nationality........................ X] / Sex ..  X / Occupation ...........................  4_ /Address No................. Y ก/`  / Lane/Soi .................................
5 / Road ..........................................7 /Y  / Sub-District .......................................................... Y/ c / District ...............................  F8 / Province.............................................
F"e@=<D / Postal Code..............................A]XD / Telephone No...................................................... @2] / Country ...................................................
@2 Y34!"c= / Tax ID No....................... @2cก"c= / Type of Tax Planning
Fกc= / Tax to be deduced
e_Fกc= / Tax not to be deduced
A@82 >@2c34! `C F>! X! 7 "Fกf   "54กY! (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy)
>$8"6 Y#e / Thai Individual  Y@2 Y / ID Card No................................................................................
>$8"6 Y#Y_ 8! / Alien Individual  Y_ 8! / F " 8# /  Y@2 Y / Alien Card/Passport / ID Card No. .......
#Y# >"6 Y#e / Thai Juristic Entity 2  #= / Company Registration No ....................................
#Y# >"6 Y#Y_ 8! / Alien Juristic Person 2  #= / @2 Y34!"c= / Company Registration No. / Tax ID No ..........
f234!5  "67"8 "#$# 2`C F>!"6 #=  ก>?@ AB8#C "D ก8 (F ) !X !@2" D 2 !"#$#ก `C F>!"6 #=  ก>?@ AB8#C "D ก8 (F ) Y2 8
8 Y_ e@C As a warrant holder of COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED, I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase the ordinary shares of COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC
COMPANY LIMITED as stated below:
1.
2.
3.

F_  "67"8 "#$#  !"#$# / Amount of the warrants to exercise ..... F_ / unit(s)
Yก !"#$#_ก  "67"8 "#$# 1 F_ : 1.108 F>!"6 F>!2 1.624  / The exercise ratio is warrant 1 unit(s): ordinary share 1.108 share(s) with the exercise price of Baht 1.624 per share.
@q #Y! 2ก `C F>!"6 / Totaling of payment ........... / Baht (..................................................................................................)
72_ ก / and duty stamps.................  / Baht (....)
4. !X ! "_  #_ `C F>!"68 ก_ "5กกr  #Yก> XF_CA8 / I/We herewith submit for payment of the ordinary shares that could be cashed in Bangkok only : by
 r$ / Cashier Cheque
8?uD / Draft
 r > / Cheque
 #A  / Cash Transfer No................................
" _ vv #=  ก>?@ AB8#C "D ก8 (F ) X `C F>!X#>w $eX<# D ก8 (F ) "5#> 6 ก27"  6  049-3-14362-9
Payable to : v COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED FOR ORDINARY SHARE SUBSCRIPTIONw Current Account no. 049-3-14362-9, Siam Commercial Bank Plc., Wireless Road Branch
 r / Cheque No. .................................  / Dated .................... $ / Bank ................................" / Branch.....................................
5. !X !e8!"_   "67"8 "#$# 2`C F>!"672    "67"8 "#$# (5!) 8 C / I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and request for the return of the remaining warrants,which
are not exercised (if any) as follows:
"_   "67"8 "#$#  / Amount of delivered warrants ....... Y2 8 8 C / certificate(s) with the following details:
 "67"8 "#$# / Warrant certificate(s) No............................ F_ / amount.................F_ / units
 "67"8 "#$# / Warrant certificate(s) No............................ F_ / amount.................F_ / units
 F_ "67"8 "#$#"_  / The total number of delivered warrants........................... F_ / units
F_  "67"8 "#$#    (5!) / Amount of the remaining warrants which are not exercised ( if any) .................................. F_ / units
6. Fก!X !e8! ก 8"F>!"68 ก_7! !X !Yก F!8#ก8 Y_ e@C (34! `C F>! ก! 8! Fz )
If the ordinary shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one)
F! กF>!"6e8! 8"Ce!  v #= ]4D {กFกXD (@2]e) ก8 X 34!{กw 728#กF! #= / Issue the ordinary shares in the name of vThailand Securities Depository Company
Limited for Depositorsw and proceed for............................................................................. " #ก34!{ก / participant No ..................., F>!C!{กe!ก #= ]4D {กFกXD (@2]e) ก8
X 34!{ก X ! 6 `C F>! / to deposit those ordinary shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account No ....................................... `z !X ! 4_ก
#=C / that I/we have with the said Company.
F>!!{ก 6  34! กFกXD : F! ก F>!"6Y e8! ก 8"Ce!  v #= ]4D {กFกXD (@2]e) ก8 X 34!{กw 72F>!!{กe!ก #= ]4D {ก
FกXD (@2]e) ก8 A8! 6  #=34! กFกXD " #ก 600 (ก5 @q FกXDcF 34! `C 2Y! "_$Y #= ]4D {กFกXD (@2]e) ก8
กF8e!)72!X !e8!กก ก7 u DY! กF8 FATCA @q ! 7! / Issue securities certificates under the name of vThailand Securities Depository Company Limitedw and deposit those
shares with Thailand Securities Depository Company Limited under issuer|s account for my name } account number 600 (To issue securities certificates later, fee shall be charged by Thailand Securities Depository
Company Limited) and already complete the form(s) according to FATCA.
F! ก F>!"6e8! ก 8"Ce!   !X ! A8!X !#8 2 FF! #=8#ก8~ X F!ก 8 F>!"672ก"_   F>!"6F!!X !c 15 ก 
ก !"#$#`C F>! / Issue the ordinary share certificates in my name for the allotted amount of ordinary shares. I/We hereby agree to assign the company to proceed in any manner to have the ordinary share
certificates made and delivered to me within 15 business days after the exercise date.
!X !   72Yก _ 2`C F>!"6 8 ก_ F  _ 8F! 72 2e_ก#กก `C F>!"6C 7Y_Fก!X !e_"_ 
`C F>!"6e8!ก ก2 8 5! ! 
X!  r / 8?uD / 7  D r / #"8 5z #=cกF8227 !   ก !"#$# F  r / 8?uD / 7  D re_3_ก 2 # ก$ F!5 _!X !7"8  Ye_@2" D !"#$#
ก `C F>!
I/We, hereby, undertake to purchase the above amount of ordinary shares or any amount as allotted to me. I shall not cancel my subscription, If I/we do not deliver this subscription form which has been completely
fitted in and cheque/ draft / cashier cheque / cash to the company within notification period or cheque / draft / cashier cheque be refused from that bank, I/we shall not intend to exercise the warrants.
  /Signature .....................................................34! `C F>!"6(Subscriber)
( ........................................................................................ )
'ก? ก @ กก     / Subscription Receipt (MN %$กก!  O P / Subscribers please also fill in this section)
 
/Date .......

/ Form No. .................................
#=  ก>?@ AB8#C "D ก8 (F ) e8!  # ก / COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
has received the money from................................................................. X `C F>!"6Y "67"8 "#$# #=  ก>?@ AB8#C "D ก8 (F ) / to purchase the ordinary
shares of COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED under warrants.
F>!"6e8! กก  !"#$# / Amount of ordinary shares received from the exercise of the right................... F>! / shares. F>!2 1.624  / At the price of Baht/share 1.624
Baht. @q # 2 / Totaling amount of Baht .........................  / Baht (..................................................................................................................................... )
 r$ / Cashier Cheque
8?uD / Draft
 r > / Cheque
 #A  / Cash Transfer No................................
 /Dated ............................. $ / Bank ............................................................... " / Branch ......................................
 "67"8 "#$#    (5!) / Amount of the remaining warrants which are not exercised (if any) ... F_ / units.
 !F!34! 

 /Authorized Officer ...............................................................................
(
)

ที่ CGH 049/2560
3 พฤศจิกายน 2560
เรือ่ ง

แจ้งกาหนดการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญของบริษทั คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) ตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ CGH-W1 (การใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย)

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริษทั คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิท ธิท่ีจ ะซื้อ หุ้ น สามัญ ของบริษั ท คัน ทรี่ กรุ๊ ป โฮลดิ้ง ส์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (CGH-W1) จ านวน
855,408,275 หน่วย ให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญเดิมของบริษทั โดยมีกาหนดการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ในวันทาการ
สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ของแต่ละปี ปฏิทนิ ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
โดยกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายในวันที่ 5 มกราคม 2561 นัน้
บริษัทขอแจ้งรายละเอียดและกาหนดการใช้ส ิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ครัง้ ที่ 1 (CGH-W1) (การใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย) ดังนี้
1. ระยะเวลาการหยุดพักการซื้อขาย CGH-W1 (ขึน้ เครื่องหมาย SP)
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 – 5 มกราคม 2561
2. วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CGH-W1
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 – 5 มกราคม 2561
3. การสิ้ นสภาพของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CGH-W1
ตัง้ แต่วนั ที่ 6 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั คันทรี่
กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (CGH-W1) จะหมดอายุและสิ้นสุ ดการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้าย CGH-W1
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2561 (เฉพาะวันทาการ)
5. วันกาหนดการใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้าย CGH-W1
วันที่ 5 มกราคม 2561
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6. อัตราและราคาการใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ 1.108 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 1.624 บาท
(การปรับอัตราการใช้สทิ ธิและราคาการใช้สทิ ธิดงั กล่าว มีผลบังคับตัง้ แต่วนั ที ่ 7 พฤษภาคม
2558)
บริษทั จะออกหุน้ สามัญเป็ นจานวนเต็มไม่เกินจานวนหน่ วยของใบสาคัญแสดงสิทธิคณ
ู ด้วยอัตรา
การใช้สทิ ธิหากมีเศษของจานวนหุน้ สามัญทีจ่ ะได้รบั จากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ตดั เศษ
ของหุน้ ทิง้ ทัง้ นี้ การคานวณจานวนหุน้ สามัญทีไ่ ด้จากการใช้สทิ ธิและจานวนเงินในการใช้สทิ ธิให้เป็ นไป
ตามสูตรการคานวณดังนี้
จานวนหุ้นสามัญที่ ได้จากการใช้สิทธิ (จานวนเต็มปั ดเศษทศนิยมทิง้ )
= จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิทข่ี อใช้สทิ ธิ x อัตราการใช้สทิ ธิ
จานวนเงิ นในการใช้สิทธิ (ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)
= จานวนหุน้ ทีไ่ ด้จากการใช้สทิ ธิ x ราคาใช้สทิ ธิต่อหน่วย
ตัวอย่างเช่ น ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิซ่งึ ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวน 20,200 หน่ วย เมื่อคานวณ
ตามอัตราการใช้สทิ ธิแล้วจะได้เท่ากับ 22,381.60 หุน้ [ 20,200 x 1.108 = 22,381.60]
โดยจะปั ด เศษ 0.60 ทิ้ง และผู้ถือใบส าคัญ แสดงสิท ธิจ ะได้รบั จัด สรรหุ้น สามัญ เป็ น
จานวนเต็ม 22,381 หุ้น ซึ่งผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องชาระเงินให้แก่บ ริษัทตาม
จานวนในการใช้สทิ ธิเท่ากับ 36,346.74 บาท [22,381 x 1.624 = 36,346.74 ] (คานวณ
ทศนิยม 2 ตาแหน่ ง ทัง้ นี้ ถ้าทศนิยมตาแหน่ งทีส่ ามเท่ากับหรือมากกว่า 0.005 ให้ปัด
ขึน้ เป็ น 0.01 แต่หากน้อยกว่า 0.005 ให้ปัดทิง้ )
7. สถานที่ ติดต่อในการใช้สิทธิ
บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายทะเบียนหลักทรัพย์
เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชัน้ 3
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (66) 0-2205-7000 ต่อ 2305, 2310 และ 2311
โทรสาร (66) 0-2252-7553
8. เอกสารและหลักฐานในการแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทป่ี ระสงค์จะใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญจะต้องยื่นเอกสารแจ้งความจานง
การใช้สทิ ธิดงั นี้
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8.1 แบบแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญ (“แบบแสดงความจานงการใช้สทิ ธิ”) ทีไ่ ด้
กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดย
สามารถรับแบบแสดงความจานงการใช้สทิ ธิได้ท่ี ฝ่ ายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป
จากัด (มหาชน) หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริษทั ที่ (www.cgholdings.co.th)
8.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามแบบทีบ่ ริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ”) กาหนด ตามจานวนทีร่ ะบุในแบบแสดงความจานงการ
ใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญให้แก่ฝ่ายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
8.3 หลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิ
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้อง
หรือในกรณีท่ไี ม่มบี ตั รประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มเี ลขประจาตัวประชาชน 13
หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับ รองสาเนา
ถูกต้อง (ในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนชื่อ /ชื่อสกุล ซึ่งทาให้ช่อื /ชื่อสกุลไม่ตรงกับ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้แนบ
เอกสารที่ออกโดยหน่ วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ /นามสกุล เป็ น ต้น
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
2) บุคคลธรรมดาทีม่ ใิ ช่สญ
ั ชาติไทย
สาเนาหนังสือเดินทาง หรือ สาเนาใบต่างด้าว ทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
3) นิตบิ ุคคลทีม่ สี ญ
ั ชาติไทย
3.1) ส าเนาหนั งสือรับ รองที่ออกโดยกระทรวงพาณิ ช ย์อ ายุ ไม่ เกิน 6 เดือนก่ อ นวัน
ก าหนดการใช้ส ิท ธิพ ร้อ มลงนามรับ รองส าเนาถู ก ต้อ งโดยผู้ม ีอ านาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั น้ และ
ประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และ
3.2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่
หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
4) นิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
4.1) สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ นิติบุคคล หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ หนังสือ
รับรองของนิตบิ ุคคล ทีม่ อี ายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และ
4.2) สาเนาหนังสือเดินทางหรือสาเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูม้ ี
อานาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ทัง้ นี้ ส าเนาเอกสารประกอบการใช้ส ิทธิซ้ือหุ้น สามัญ ของนิ ติบุ คคลที่จดทะเบีย นใน
ต่างประเทศ ตามข้อ 4.1) และ 4.2) ข้างต้น ซึ่งผูม้ อี านาจลงนามลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว
จะต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดย Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าทีส่ ถานทูตไทย หรือสถาน
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กงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องและมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
กาหนดการใช้สทิ ธิ
9. วิ ธีการชาระเงิ น
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทป่ี ระสงค์จะใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญจะต้องชาระเงินให้แก่บริษทั ตาม
จานวนทีร่ ะบุในแบบแสดงความจานงการใช้สทิ ธิ โดยชาระได้ดงั นี้
9.1 เช็คบุคคล ตั ๋วแลกเงิน (ดร๊าฟท์) หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือคาสังจ่
่ ายเงินของ
ธนาคารที่สามารถเรีย กเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทาการ ซึ่ง
จะต้องลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยทีข่ ดี คร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนาม “บริ ษทั คันทรี่ กรุป๊
โฮลดิ้ งส์ จากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นเพิ่ มทุน” ทัง้ นี้เอกสารและหลักฐานในการแจ้งความจานงการ
ใช้สทิ ธิ จะต้องส่งมาถึงฝ่ ายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ภายใน
เวลา 11.00 น. ของวันที่ 29 ธันวาคม 2560
9.2 โอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากของบริ ษทั ฯ
ธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
สาขา
ถนนวิ ทยุ
ชื่อบัญชี
“บริ ษัท คัน ทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้ งส์ จ ากัด (มหาชน) เพื่ อ จองซื้ อหุ้น
เพิ่ มทุน”
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
เลขที่ บญ
ั ชี
049-3-14362-9
และนาส่งสาเนาใบนาฝากเงิน พร้อมเอกสารและหลักฐานในการแจ้งความจานงการใช้
สิทธิ โดยจะต้องส่งมาถึงฝ่ ายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ภายใน
เวลา 15.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม 2561
การใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริษัทเรียกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้แล้ว
เท่านัน้ หากบริษัทเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่มไิ ด้เกิดจากความผิดของบริษทั ให้ถอื ว่าการแจ้ง
ความจานงในการใช้สทิ ธิสน้ิ สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ
ทัง้ นี้ บริษทั จะไม่รบั แบบแสดงความจานงใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั ทางไปรษณีย์ และไม่รบั
ชาระเงินค่าใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญเป็ นเงินสด
10. เงื่อนไขอื่น ๆ
10.1 จานวนหน่ วยของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ขี อใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญจะต้องเป็ นจานวนเต็ม
เท่านัน้
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10.2 หากบริษทั ได้รบั หลักฐานใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถกู ต้อง หรือจานวนเงินทีบ่ ริษทั ได้รบั ชาระไม่ครบตามจานวนทีร่ ะบุไว้ในแบบแสดงความจานงการ
ใช้สทิ ธิ หรือบริษทั ตรวจสอบได้ว่าข้อความทีผ่ ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจานงการ
ใช้สทิ ธินัน้ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับและ
กฎหมายต่างๆ บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิส้นิ สภาพลง โดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ และ
บริษทั จะจัดส่งเงินทีไ่ ด้รบั คืนให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 10 วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้
สิทธิโดยไม่มดี อกเบี้ย เว้น แต่ผู้ถือใบส าคัญ แสดงสิทธิได้ทาการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิชาระจานวนเงินในการใช้สทิ ธิไม่ครบถ้ว นหรือมี
การชาระเงินเกินจานวนในการใช้สทิ ธิ บริษัทมีสทิ ธิท่จี ะดาเนินการประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้
ตามทีบ่ ริษทั จะเห็นสมควร
(ก) ถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิมจี านวนเท่ากับ (1) จานวนหุน้ สามัญทีพ่ งึ จะได้รบั
ตามสิทธิ หรือ (2) จานวนหุน้ สามัญทีพ่ งึ ได้รบั ตามจานวนเงินในการใช้สทิ ธิ ซึ่งบริษทั ได้รบั ชาระไว้จริง
ตามราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิในขณะนัน้ (แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า) หรือ
(ข) ให้ผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิชาระเงิน เพิ่ม เติมตามจ านวนที่ป ระสงค์จะใช้สทิ ธิให้ครบถ้ว น
ภายในระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ หากบริษัทไม่ได้รบั เงินครบตามจานวนการใช้สทิ ธิ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษทั จะถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิสน้ิ สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ
ในกรณี ตามข้อ (ก) หรือ (ข) บริษัท จะส่งเงิน ที่เหลือจากการใช้ส ิทธิหรือเงิน ได้รบั ไว้ทงั ้ หมด
ตามแต่กรณี โดยไม่มดี อกเบี้ยคืนให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน 10 วันทา
การนับจากวันกาหนดการใช้สทิ ธิ
7.3 ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอน่ื ใด (ถ้ามี) ตาม
บทบัญ ญัติแ ห่ งประมวลรัษ ฎากร หรือ ข้อ บังคับ หรือกฎหมายต่ างๆ ที่ใช้บ ังคับ กับ การใช้ส ิท ธิต าม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทัง้ นี้ รายละเอีย ดและเงื่อนไขอื่น ๆ โปรดดู จ ากข้อก าหนดว่ า ด้ว ยสิท ธิแ ละหน้ า ที่ข องผู้ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิและผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (CGH-W1)
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-ลายมือชือ่ (นายทอมมี่ เตชะอุบล)
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม

-ลายมือชือ่ (ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์)
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
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เรื่อง

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XE) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้งสุดท้าย

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (CGH-W1)
subject: Notification of the Last Exercise (XE) of CGH-W1
ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่ า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
วันขึ้นเครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XE

CGH-W1

12/12/2017

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)
อัตราส่วน (Exercise ratio)
ใบแสดงสิทธิฯ (Warrants) : หุ้นสามัญ (Common shares)
ราคาหน่วย/หุ้น/บาท (Exercise price (Baht per share))

15/12/2017

กาหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Exercise Date)

21/12/2017 - 04/01/2018

วันที่บันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)

15/12/2017

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
้ ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as bookclose date)

.......( )....... หุ้น (shares)

ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้สิทธิ
ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ
(Documents Required)

ติดต่อภายใน (contact within)

1. ใบจองซื้อฯ
(Registration Form)
2. เช็คชาระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน/ Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

1 : 1.108
1.624

28/12/2017

