พรินที 8/2557
วันที 13 มีนาคม 2557

เรื อง
เรี ยน

แจ้ งการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญครังที ของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษทั (“PRINC-W1”)
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีบริษัท พรินซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัทครังที
(PRINC-W1) จํานวนทังสิน , , หน่วย บริ ษัทขอแจ้ งรายละเอียดเกียวกับการใช้ สิทธิครังที ของใบสําคัญแสดงสิทธิ
(PRINC-W1) ดังนี
1. กําหนดการใช้ สิทธิ
วันที

มีนาคม

2. ระยะเวลาแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ
วันที

มีนาคม

ถึงวันที

มีนาคม

(รวม วันทําการ) ตังแต่เวลา . น. – . น.

3. อัตราการใช้ สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ หน่วย มีสิทธิซือหุ้นสามัญได้ หุ้น
4. ราคาการใช้ สิทธิ
. บาท ต่อ หุ้นสามัญ
5. เอกสารทีใช้ ยืนแสดงความจํานงการใช้ สิทธิ
5.1. ใบแจ้ งความจํ า นงในการใช้ สิ ท ธิ ซื อหุ้ นสามั ญ ที กรอกข้ อความถู ก ต้ อง ชั ด เจน และครบถ้ วนทุ ก รายการ
(สามารถดาวน์โหลดได้ จากเว็บไซต์ของบริษทั www.principalcapital.co.th)
5.2. ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบทีตลาดหลักทรัพย์ฯกําหนด ซึงผู้ถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิลง
ลายมือชือผู้โอนด้ านหลัง ตามจํานวนทีระบุอยู่ในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ

5.3. เอกสารการชํ าระเงินเต็มจํานวนตามทีระบุในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญ โดยให้ ชําระทังจํานวนระหว่าง
ระยะเวลาแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิและต้ องไม่เกินกําหนดการใช้ สิทธิ โดยชําระเงินตามวิธีใดวิธีหนึงดังนี
5.3.1. โอนเงิ น เข้ าบั ญ ชี เ งิ น ฝากประเภทกระแสรายวั น ธนาคารกรุ ง เทพ จํ า กั ด (มหาชน) สาขาเอกมั ย
ชือบัญชี “บัญชีจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน บริ ษัท พริ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน)” เลขทีบัญชี - โดยให้ แนบหลักฐานการโอนเงินทีธนาคารออกให้ พร้ อมระบุชือ-นามสกุล และเบอร์ โทรศัทพ์ทีสามารถ
ติดต่อได้ ไว้ ด้วย
5.3.2. ชําระโดยเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟ ทีสามารถเรี ยกเก็บในเขตกรุ งเทพฯได้ ภายใน วันทําการ โดยเช็ค
บุ ค คล แคชเชี ยร์ เช็ ค หรื อด ร๊ าฟ ต้ องลงวั น ที ก่ อ นกํ า หนด การใช้ สิ ท ธิ วั น ทํ า การ (ภายในวั น ที
มีนาคม
) โดยขีดคร่ อมสังจ่าย “บัญชีจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน บริ ษัท พริ นซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด
(มหาชน)” โดยให้ ระบุระบุชือ-นามสกุล และเบอร์ โทรศัทพ์ทีสามารถติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังด้ วย ทังนี ผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิทีประสงค์จะชําระเงินโดยเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟ ต้ องจัดส่งเอกสารการแจ้ งความคํานงใช้
สิทธิทีครบถ้ วน สมบูรณ์ มายังสถานทีติดต่อการใช้ สิทธิภายในวันที มีนาคม
ทังนี การใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมือบริษัทได้ เรียกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน หากบริษัท
ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดๆทีไม่ได้ เกิดจากบริษัท ให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก
การใช้ สิทธิดงั กล่าว และบริษทั ตกลงให้ ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้ สิทธิในครังนัน แต่จะไม่เป็ นการตัดสิทธิทีจะใช้ สิทธิซือ
หุ้นสามัญในครังต่อไป เว้ นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้ สิทธิครังสุดท้ าย ให้ ถือว่าหมดสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป นอกจากนี ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องเป็ นผู้รับภาระค่า
อากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บเช็คต่างสํานักหักบัญชี หรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ ามี)
5.4. หลักฐานแสดงตน เพือประกอบการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญ
5.4.1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:
สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาบัตรข้ าราชการ หรื อสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทียังไม่หมดอายุ ในกรณีที
มี การเปลี ยนชื อ-นามสกุล และทํ าให้ ชือ-นามกสุล ไม่ตรงกับใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ให้ แนบเอกสารที ออกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้ งเปลียนชือ/สกุล เป็ นต้ น พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ องทุกฉบับ
5.4.2. บุคคลธรรมดาต่างด้ าว:
สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทางทียังไม่หมดอายุ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
5.4.3. นิติบคุ คลสัญชาติไทย:
สําเนาหนังสือรับรองบริษทั พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจทีมีชือปรากฏอยู่ในหนังสือรับรอง
บริษทั นัน และเอกสารหลักฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชือตาม . . . หรือ . . . พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
5.4.4. นิติบคุ คลต่างชาติ:

สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของผู้
มีอํานาจลงลายมือชือตาม . . . หรื อ . . . พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
6. สถานทีติดต่ อในการใช้ สิทธิ
บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
เลขที อาคารเมอร์คิวรี ทาวเวอร์ ชัน ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ - ต่อ หรือ
โทรสาร
- เว็บไซต์ www.ivglobal.co.th

จึงเรี ยนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชือ___________________________________
(นางสาวปาริฉตั ร์ ทรงสุรเวทย์)
รักษาการเลขานุการบริ ษัท

