
   

 

พริ �นที� 8/2557 

        วนัที� 13 มีนาคม 2557 

 

เรื�อง แจ้งการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัครั �งที� � ของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษทั (“PRINC-W1”) 

เรียน   กรรมการและผู้จดัการ 

            ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

ตามที�บริษัท พริ �นซิเพิล แคปิตอล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัทครั �งที� � 

(PRINC-W1) จํานวนทั �งสิ �น ���,���,��� หน่วย บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี�ยวกับการใช้สิทธิครั �งที� � ของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

(PRINC-W1) ดงันี � 

 

1. กําหนดการใช้สิทธ ิ

วนัที� �� มีนาคม ���� 

2. ระยะเวลาแจ้งความจาํนงการใช้สิทธ ิ

วนัที� �� มีนาคม ���� ถงึวนัที� �� มีนาคม ���� (รวม � วนัทําการ) ตั �งแต่เวลา ��.�� น. – ��.�� น. 

3. อัตราการใช้สิทธ ิ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ � หน่วย มีสิทธิซื �อหุ้นสามญัได้ � หุ้น 

4. ราคาการใช้สิทธ ิ

�.�� บาท ต่อ � หุ้นสามญั 

5. เอกสารที�ใช้ยื�นแสดงความจํานงการใช้สิทธิ 

5.1. ใบแ จ้ งความจํานงใ นการใ ช้ สิท ธิซื �อหุ้ นส ามัญ ที� กรอก ข้อค วามถูก ต้อง  ชัด เจ น แล ะครบ ถ้วนทุก ราย การ 

(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษทั www.principalcapital.co.th) 

5.2. ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบที�ตลาดหลักทรัพย์ฯกําหนด ซึ�งผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิลง

ลายมือชื�อผู้ โอนด้านหลงั ตามจํานวนที�ระบอุยู่ในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ  

http://www.principalcapital.co.th/


   

 

5.3. เอกสารการชําระเงินเต็มจํานวนตามที�ระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญ โดยให้ชําระทั �งจํานวนระหว่าง

ระยะเวลาแจ้งความจํานงการใช้สิทธิและต้องไมเ่กินกําหนดการใช้สิทธิ โดยชําระเงินตามวิธีใดวธีิหนึ�งดงันี � 

5.3.1. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาเอกมัย  

ชื�อบัญชี “บัญชีจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน บริษัท พริ �นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน)” เลขที�บัญชี ���-

�-�����-� โดยให้แนบหลกัฐานการโอนเงินที�ธนาคารออกให้ พร้อมระบชืุ�อ-นามสกลุ และเบอร์โทรศทัพ์ที�สามารถ

ติดต่อได้ไว้ด้วย 

5.3.2. ชําระโดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ที�สามารถเรียกเก็บในเขตกรุงเทพฯได้ภายใน � วนัทําการ โดยเช็ค

บุคค ล  แ ค ชเชี ย ร์ เช็ ค  ห รือด ร๊าฟ  ต้องล งวัน ที� ก่ อน กําหนด การใ ช้สิ ท ธิ  �  วัน ทําก าร  (ภาย ในวัน ที�  

�� มีนาคม ����) โดยขีดคร่อมสั�งจ่าย “บัญชีจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน บริษัท พริ�นซิเพิล แคปิตอล จํากัด 

(มหาชน)” โดยให้ระบุระบชืุ�อ-นามสกลุ และเบอร์โทรศทัพ์ที�สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลงัด้วย ทั �งนี � ผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิที�ประสงค์จะชําระเงินโดยเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ต้องจดัส่งเอกสารการแจ้งความคํานงใช้

สิทธิที�ครบถ้วน สมบรูณ์ มายงัสถานที�ติดต่อการใช้สิทธิภายในวนัที� �� มีนาคม ���� 

ทั �งนี � การใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื�อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั �น หากบริษัท

ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ไมว่่าด้วยสาเหตใุดๆที�ไม่ได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก

การใช้สิทธิดงักล่าว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั �งนั �น แต่จะไม่เป็นการตดัสิทธิที�จะใช้สิทธิซื �อ

หุ้นสามัญในครั �งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิครั �งสุดท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิดงักล่าวอีกต่อไป นอกจากนี � ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ รับภาระค่า

อากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คต่างสํานกัหกับญัชี หรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) 

5.4. หลกัฐานแสดงตน เพื�อประกอบการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญั 

5.4.1. บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย:  

สําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาบตัรข้าราชการ หรือสําเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ที�ยงัไม่หมดอายุ ในกรณีที�

มีการเปลี�ยนชื�อ-นามสกุล และทําให้ชื�อ-นามกสุลไม่ตรงกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที�ออกโดย

หน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี�ยนชื�อ/สกลุ เป็นต้น พร้อมรับรองสําเนาถกูต้องทกุฉบบั 

5.4.2. บคุคลธรรมดาต่างด้าว: 

สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทางที�ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

5.4.3. นิติบคุคลสญัชาติไทย: 

สําเนาหนงัสือรับรองบริษัทพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ มีอานาจที�มีชื�อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรอง

บริษัทนั �น และเอกสารหลกัฐานของผู้ มีอํานาจลงลายมือชื�อตาม �.�.�. หรือ �.�.�. พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

5.4.4. นิติบคุคลต่างชาติ: 



   

 

สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้

มีอํานาจลงลายมือชื�อตาม �.�.�. หรือ �.�.�. พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

6. สถานที�ตดิต่อในการใช้สิทธิ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 

เลขที� ��� อาคารเมอร์คิวรี�ทาวเวอร์ ชั �น �� ถนนเพลินจิต 

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ ����� 

โทรศพัท์ �-����-���� ต่อ ��� หรือ ��� 

โทรสาร �-����-���� 

เวบ็ไซต์ www.ivglobal.co.th 

 

 

จงึเรียนมาเพื�อทราบ 

 

                                             

                ขอแสดงความนบัถือ 

     

      ลงลายมือชื�อ___________________________________ 

                                    (นางสาวปาริฉตัร์ ทรงสรุเวทย์)                    

         รักษาการเลขานกุารบริษัท 

            

http://www.ivglobal.co.th/

