
     แบบฟอรม์แสดงความจ านงการใชส้ทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั รชิี ่เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3 (RICHY-W3) ครัง้สุดทา้ย 
           NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES OF RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED (Final) 

 

วนัทีย่ื่นความจ านงในการใชส้ทิธ.ิ............................................................... 
ทะเบยีนผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธเิลขที.่....................................................... 

 เรยีน คณะกรรมการ บรษิทั รชิี ่เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) 
 

  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นิตบุิคคล) ................................................................................นามสกุล………….………..........................................................เพศ.............................................  
 บ้านเลขที.่................................................. หมูท่ี.่........................................ ตรอก/ซอย .........................................................................ถนน……..................................................................................... 
 แขวง/ต าบล ......................................................................เขต/อ าเภอ ............................................................ จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
 ประเทศ.................................................โทรศพัท.์.......................................................................................สญัชาต.ิ............................................................ อาชพี............................................................ 
 เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ.ี............................................................ ประเภทการหกัภาษี ณ ทีจ่่าย       ไม่หกัภาษี ณ ทีจ่่าย     หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 
 
 โปรดระบุประเภทผูท้ีจ่ะใชส้ทิธซิือ้หุน้  

 บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย เลขบตัรประจ าตวัเลขที.่......................................................................................................................................................... 
 บุคคลต่างดา้ว  ใบต่างดา้ว / หนงัสอืเดนิทาง / เลขบตัรประจ าตวัเลขที.่........................................................................................................... 

  นิตบุิคคลสญัชาตไิทย  เลขทะเบยีนบรษิทั.................................................................................................................................................................................... 
 นิตบุิคคลต่างดา้ว  เลขทะเบยีนบรษิทั / เลขบตัรประจ าตวัเลขที.่........................................................................................................................................ 
 
 ในฐานะผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของ บรษิทั รชิี ่เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3 (RICHY-W3) ขา้พเจ้ามคีวามประสงค์ที่จะใชส้ทิธซิื้อหุ้นสามญัของ บรษิทั รชิี ่เพลซ 2002 จ ากดั 
มหาชน) ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
1. จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธ.ิ..............................................................................หน่วย 
2. จ านวนหุน้สามญัทีไ่ดจ้ากการขอใชส้ทิธ.ิ..........................................................................................หุน้ อตัราการใชส้ทิธเิท่ากบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อ 1.0625 หุน้สามญัในราคาหุน้ละ 1.224 

บาท หรอือตัราการใชส้ทิธติามเงื่อนไขการปรบัสทิธหิากมกีารปรบัราคาการใชส้ทิธแิละ/หรอื อัตราการใชส้ทิธติามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิ
3. รวมเป็นเงนิทีต่อ้งช าระในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั........................................................................................................บาท 
4. ขา้พเจา้ไดช้ าระเงนิค่าการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัดงักล่าว ทีส่ามารถเรยีกเกบ็ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ภายใน 2 วนัท าการ นบัจากวนัทีใ่นการใชส้ทิธแิต่ละครัง้ โดย 
                       เงนิโอน                 แคชเชยีรเ์ชค็          ดร๊าฟท์    เชค็บุคคล  
 เลขทีเ่ชค็ / ดร๊าฟท.์.......................................................... วนัที.่...................................................... ธนาคาร...................................................... สาขา..............................................................................  
 และขดีคร่อมเฉพาะเชค็สงจ่าย “บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ ำกดั (มหำชน) (“Richy Place 2002 Public Company Limited”) 
 ประเภทบญัช ีกระแสรายวนั 1973041641 ธนาคารกรุงเทพ สาขานานาเหนือ 
5. ขา้พเจา้ไดส้่งมอบใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัและขอรบัใบทอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ถา้ม)ี ดงันี้  

ส่งมอบใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธจิ านวน...............................................ใบ จ านวน .............................................................................................หน่วย ตามรายละเอยีดดงัน้ี 
เลขทีใ่บส าคญัหรอืใบแทนใบส าคญั.............................................................................จ านวน.............................................................................................หน่วย 
เลขทีใ่บส าคญัหรอืใบแทนใบส าคญั.............................................................................จ านวน.............................................................................................หน่วย 
เลขทีใ่บส าคญัหรอืใบแทนใบส าคญั.............................................................................จ านวน.............................................................................................หน่วย 
รวมจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสทิธสิ่งมา.......................................................................................................หน่วย 
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีข่อรบัทอน (ถา้ม)ี....................................................................................................หน่วย 

6. หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ (ผูท้ีจ่ะใชส้ทิธซิือ้หุน้เลอืกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 ใหอ้อกหุน้สามญัทีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้รษิทั....................................................................................

สามชิกผู้ฝากเลขที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .น าหุ้นนั ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย ) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก  เพื่อ เข้าบัญชีซื้อขายเลขที่
.......................................................................................ซึง่ขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันัน้ 

 ให้ฝากหุ้นสามญัตามจ านวนที่ได้รบัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าใบส าคญัแสดงสทิธเิขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเข้าบัญชขีองบริษัทผู้ออกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า  (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัย์ในภายหลงัผู้จองซื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่) 

 ให้ออกใบหุ้นสามญัที่ได้รบัจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจ้า โดยขา้พเจา้ยนิดทีีจ่ะมอบหมายให้บรษิทัด าเนินการใดๆ เพื่อจะท าให้การจดัท าใบส าคญัแสดงสทิธิและการส่งมอบใบส าคญัแสดง
สทิธมิาใหข้า้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัครบก าหนดการใชส้ทิธแิต่ละครัง้ โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะใชส้ทิธซิือ้หุ้นสามญัจ านวนดงักล่าว หรอืในจ านวนทีท่่านจดัสรรให้และจะไม่ยกเลกิการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญันี้ แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งแบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สทิธิที่    
จะซื้อหุ้นสามญัที่ได้กรอกรายละเอยีดครบถ้วนเรยีบร้อยพร้อม เงนิโอน / เชค็ / ดร๊าฟ / แคชเชยีร์เชค็ มาถงึบรษิทัภายในก าหนดระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สทิธหิรอื เงนิโอน / เชค็ / ดร๊าฟ / 
แคชเชยีรเ์ชค็ ไม่ผา่นการช าระเงนิจากธนาคารใหถ้อืวา่ขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะซือ้หุน้  

 

        ลงชือ่................................................................................................................ผูจ้องซื้อหุน้สามญั
              (.............................................................................................................. ........) 
 

 
 
 

เลขทีใ่บจอง______________________________________ 
 

บรษิทั รชิี ่เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชือ่ตามใบแจง้ความจ านง).......................................................................................................................................................................................... 
เพื่อจองซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั รชิี ่เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่3 จ านวนหุน้สามญัทีไ่ดจ้ากการขอใชส้ทิธ.ิ..........................................................................หุ้น ในราคาหุน้ละ 
1.224 บาท รวมเป็นเงนิ.......................................................................................บาท    โดยช าระเป็น    เงนิโอน   แคชเชยีรเ์ชค็     ดร๊าฟท์     เชค็บุคคล 
เลขทีเ่ชค็ / ดร๊าฟท.์................................................................ วนัที.่...................................................... ธนาคาร............................................................ สาขา................................................................... 

  
 เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ .........................................................................................  
 วนัที.่......................................................................................... 

หลกัฐานการรบัฝากการใชส้ทิธซิือ้หุ้นสามญัของบรษิทั รชิี ่เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่3 (RICHY-W3) ครัง้สุดทา้ย (ผูท้ีจ่ะใชส้ทิธซิือ้หุน้โปรดกรอกขอ้ความในส่วนนี้ด้วย) 

เลขทีใ่บจอง____________________________ 



เรือ่ง 
 
subject:  

แจง้เตอืนการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญั (XE) ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ คร ัง้สดุทา้ย 

บรษิทั รชิี ่เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) (RICHY-W3) 
Notification of the Last Exercise (XE) of  RICHY-W3 

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

 บรษิทั รชิี ่เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) 

 RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED 
  RICHY-W3 

 วันขึน้เครือ่งหมายเพือ่รับสทิธปิระโยชน ์(X-Date)   XE    22/12/2022 

 วันปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (Bookclosing Date)   26/12/2022 

 อัตราสว่น (Exercise ratio)   
              ใบแสดงสทิธฯิ (Warrants) : หุน้สามัญ (Common 

shares) 

  1:1.0625 

 ราคาหน่วย/หุน้/บาท (Exercise price (Baht per share))   1.224   

 ก าหนดวันจองซือ้ระหวา่งวันที ่(Exercise Date)     03/01/2023 - 13/01/2023 

 วันทีบั่นทกึการยกเลกิการรับฝาก (Delisting Date)  26/12/2022 

 ณ วันปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุน้ฝากไวกั้บบรษัิทฯ   

 (Your existing shares as bookclose date) 
  .......(2).......   หุน้ (shares) 

 ถา้ทา่นมอบหมายใหบ้รษัิทฯ น าสง่เอกสารการจองซือ้ฯ เพือ่ใชส้ทิธ ิ

 ในการจองซือ้ฯ ท่านตอ้งน าสง่เอกสารดังต่อไปนี้ใหบ้รษัิทฯ 

 (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) 

 
          06/01/2023 

 
 

**เพิม่เตมิ (Remark) : **กรณีบัตรประชาชน

ตลอดชพีแนบส าเนาทะเบยีนบา้น** 

 

 



 

 

 

ท่ี RICHY CS010/2565  

  7 ธนัวาคม 2565 

เร่ือง แจง้ก าหนดการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ RICHY-W3 คร้ังสุดทา้ย  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ตามท่ีบริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) บริษทัไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
RICHY-W3 จ านวน 247,690,926 หน่วย เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯนั้น จะครบก าหนดอายใุนวนัท่ี 16 มกราคม 
2566 โดยบริษทัไดก้  าหนดให้วนัท่ี 16 มกราคม 2566 เป็นวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ทั้งน้ีเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัระบบการช าระราคา
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัจึงขอให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ สั่งหยุดพกัการซ้ือขายใบส าคญัแสดงสิทธิ RICHY-W3 
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือข้ึนเคร่ืองหมาย SP ตั้งแต่วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2565 ถึง วนัท่ี 16 มกราคม 2566 และให้ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
RICHY-W3 ส้ินสุดการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ตั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม 2566 เป็นตน้ไป  

 ในการน้ี บริษทัฯ ขอแจง้รายละเอียดการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ RICHY-W3 คร้ังสุดทา้ย ดงัน้ี 

1. วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย      
:  วนัท่ี 16 มกราคม 2566 

2. วนัสุดท้ำยทีส่ำมำรถซื้อขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ   

:  วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2565 

3. วนัปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ RICHY-W3  

:  ปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ ตั้งแต่วนัท่ี 26 ธันวาคม 2565 ถึงวนัท่ี 16 มกราคม 2566 เป็นเวลา  

21 วนั ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

4.   ระยะเวลำกำรหยุดพักกำรซื้อขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ RICHY-W3 (ขึน้เคร่ืองหมำย SP )    

 : บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพยฯ์ สั่งหยุดพกัการซ้ือขายใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือข้ึนเคร่ืองหมาย SP บนหลักทรัพย ์ 

          RICHY-W3 ตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2565 ถึงวนัท่ี 16 มกราคม 2566 

5.  กำรส้ินสภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธิ RICHY-W3 

 :  ตั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม 2566 เป็นตน้ไป ใบส าคญัแสดงสิทธิ RICHY-W3 จะหมดอายุและส้ินสุดการเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

6.  ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ (คร้ังสุดท้ำย) 

 :  ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2566 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2566 ในวนัท าการของบริษทัฯ ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

7. อตัรำกำรใช้สิทธิและรำคำกำรใช้สิทธิ 

 : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1.0625 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.224 บาท  



 

 

 

 

8. ขั้นตอนกำรใช้สิทธิ  

8.1 ใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้นทุกรายการพร้อมลง

นามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีระบุว่าผูถื้อหุ้นนั้ นมีสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิตาม

จ านวนท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั ทั้งน้ี ใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัสามารถ

ติดต่อขอรับไดท่ี้บริษทั หรือ Download แบบฟอร์มไดท่ี้ www.richy.co.th  

8.2 ในกรณีท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scrip less System) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการใชสิ้ทธิตอ้งแจง้

ความจ านงและกรอกแบบค าขอให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์  าหนด 

โดยยื่นต่อบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท าหน้าท่ีเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์ (Broker) ของตน และบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าวจะ

ด าเนินการแจง้กบับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั (TSD) เพ่ือขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน

ใบส าคญัแสดงสิทธิ ส าหรับน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีจะยืน่กบับริษทั เพ่ือด าเนินการใชสิ้ทธิ

ต่อไป 

8.3 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจง้

ความจ านงในการใชสิ้ทธิ โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามขอ้บงัคบั

หรือกฎหมายต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบัเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัดว้ย โดยด าเนินการและส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี 

8.3.1 แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้นแลว้ทุก

รายการ พร้อมลงลายมือช่ือโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถขอรับ

แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทได ้ณ สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ ในช่วง

ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 

8.3.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีระบุว่าผูถื้อนั้นมีสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิตาม

จ านวนท่ีระบุอยูใ่นแบบแสดงจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 

8.4 หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 

8.4.1 บุคคลสัญชาติไทย ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

8.4.2 บุคคลต่างดา้ว ส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
8.4.3 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ส าเนาหนังสือรับรองบริษทัท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยท่ี์ออกไม่เกิน 

6 เดือนก่อนวนัใชสิ้ทธิ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้
อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล 
(ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือตาม (8.4.1) 
หรือ (8.4.2) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

8.4.4 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้ งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ 
ขอ้บงัคบั และหนังสือรับรองท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัใชสิ้ทธิ ซ่ึง

http://www.richy.co.th/


 

 

รับรองโดย Notary Public พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
และเอกสารหลักฐานของผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือตาม (8.4.1) หรือ 
(8.4.2) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

8.5 ช าระเงินค่าหุ้นคร้ังเดียวเต็มจ านวนในการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนด โดยไม่เกินวนัใชสิ้ทธิ โดยวิธีใดวิธีหน่ึง ดงัน้ี 

8.5.1 ช าระโดย เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเ งินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บได้ใน

กรุงเทพมหานคร ภำยใน 1 วนัท ำกำร ซ่ึงจะต้องลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่11 มกรำคม 2566 เท่ำนั้น ใชสิ้ทธิแต่ละ
คร้ัง โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ ำกัด (มหำชน)” ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าว
จะสมบรูณ์ต่อเม่ือบริษทัสามารถเรียกเก็บเงินจ านวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุ
ใดๆ ท่ีมิไดเ้กิดจากบริษทั ให้ถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิดงักล่าว และ
บริษทัตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น แต่ทั้งน้ี ไม่เป็นการตดัสิทธิท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัในคร้ังต่อไป เวน้แต่เป็นการยกเลิกการใชสิ้ทธิในคร้ังสุดทา้ยให้ถือว่าหมดสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอีกต่อไป  

8.5.2 โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากช่ือ “บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ ำกัด (มหำชน)” เลขที่บัญชี 1973041641 ประเภท
บัญชี กระแสรำยวัน ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) สำขำนำนำเหนือ ภายใน วันที่ 1 มกรำคม 2566 ถึง
วนัที ่15 มกรำคม 2566 ภำยในเวลำ 16.00 น. เท่ำนั้น โดยแนบหลกัฐานการโอนเงิน 

 

 หมายเหตุ :ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจะเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายทางภาษี 

และ/หรือ อากรแสตมป์ทั้งหมด (ถา้มี) ตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากร หรือขอ้บงัคบั หรือกฎหมายอ่ืน

ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบัการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) 

6. สถำนทีต่ดิต่อใช้สิทธิ 

บริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน)  (เลขานุการบริษทั) 
เลขท่ี 667/15 อาคารอรรถบรูณ์ ชั้น 7 ถนนจรัลสนิทวงศ ์แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กทม.10700 
Call Center: 1343 
โทรศพัท ์0-2886-1816-7 
โทรสาร   0-2886-1060 

  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

  นางศรัณยธ์ร  ศรีสุนทร 

  เลขานุการบริษทั 
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