ที่

B52-2021-12/006

วันที่

30 ธันวาคม 2564

เรือ่ ง

แจ้งการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญของ บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ รุน่ ที่ 3 ( B52-W3)
(การใช้สทิ ธิครั้งสุดท้าย )

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ และผูถ้ ือหุน้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) รุน่ ที่ 3 (B52-W3)
ตามที่บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออก และจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท รุน่ ที่
3 (B52-W3) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ ” หรือ“ใบสาคัญแสดงสิทธิ B52-W3”) จานวน 240,468,262 หน่วย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2564 มีอายุ 1 ปี นับแต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยมีกาหนดการใช้สิทธิ ได้ในวันทาการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และ
ธันวาคม 2564 (รายละเอียดตามที่อา้ งถึง) และกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นัน้
บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ B52-W3 สาหรับการใช้สิทธิ
ครั้งสุดท้าย ดังต่อไปนี ้
1. วันกาหนดการใช้สิทธิ (ครั้งสุดท้าย)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
2. วันที่แจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ครั้งสุดท้าย)
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 – วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 15.00 น. (เฉพาะวันทาการ
ปกติ)
3. อัตราการใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ B52-W3 จานวน 1 หน่วย ต่อ หุน้ สามัญ 0.2584 * หุน้ (หากมีเศษหุน้ หลังจากการใช้สิทธิ
แปลงสภาพ เศษของหุน้ ดังกล่าวจะถูกตัดทิง้ )
4. ราคาในการใช้สิทธิซอื้ หุ้นสามัญ
0.9672 * บาท ต่อ 1 หุน้ สามัญ

หมายเหตุ :

*

อัตราการใช้สิทธิ B52-W3 จานวน 1 หน่วย ต่อ หุน้ สามัญ 0.2584 หุน้ และราคาการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ

0.9672 บาท ต่อ 1 หุน้ สามัญ นัน้ เป็ นผลมาจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ (รวมพาร์) จากเดิมพาร์หนุ ้ ละ 0.50 บาท เป็ น
พาร์ใหม่หนุ้ ละ 2.00 บาท และการลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ของบริษัท
จากเดิมมูลค่าทีต่ ราไว้ (พาร์) หุน้ ละ 2.00 บาท เป็ นมูลค่าทีต่ ราไว้ (พาร์) หุน้ ละ 0.50 บาท ตามมติของทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้
ที่ 2/2564 เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จึงต้องปรับสิทธิตามเงือ่ นไขการปรับสิทธิตามข้อกาหนดสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (B52W3)
ทัง้ นี ้ ณ ขณะทีจ่ ดั ทาหนังสือฉบับนี ้ กาลังอยู่ระหว่างขัน้ ตอนของระยะเวลาและกระบวนการจดทะเบียนลดทุนทะเบียน
และทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ของบริษัท จากเดิมพาร์หนุ ้ ละ 2.00 บาท เป็ นพาร์ใหม่หนุ้ ละ 0.50
บาท ซึ่งคาดว่า กระบวนการจดทะเบียนลดทุน จดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาระแล้ว ของบริษัท จะแล้ว เสร็จตามขั้นตอนและ
กระบวนการของกฎหมายในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมกราคม 2565 เป็ นต้นไป

5. วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ B52-W3
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (เป็ นระยะเวลา 21 วัน ก่อนวันกาหนดใช้สทิ ธิครัง้
สุดท้าย)
6. ระยะเวลาการหยุดพักการซื้อขายใบสาคัญแสดงสิทธิ B52-W3 (ขึ้นเครื่องหมาย “SP” บนหลักทรัพย์
B52-W3)
บริ ษั ท ขอให้ต ลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย สั่ง หยุด พัก การซื อ้ ขายใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ B52-W3 หรื อ ขึ น้
เครื่องหมาย “SP” บนหลักทรัพย์ B52-W3 ตัง้ แต่วนั พฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์
2565
( อ้างอิงตามข้อ 1.2.2 ของข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ B52-W3 ที่ระบุว่า บริษัทจะปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทาการขึน้ เครือ่ งหมาย SP (ห้ามการซือ้ ขาย) ล่วงหน้า 2
วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน )

7. วันสุดท้ายที่สามารถซือ้ หรือขายใบสาคัญแสดงสิทธิ B52-W3
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565
8. วันสิน้ สภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ B52-W3
เมื่ อ พ้น ก าหนดการใช้สิท ธิ ค รัง้ สุด ท้า ยในวัน จัน ทร์ที่ 14 กุม ภาพัน ธ์ 2565 ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ B52-W3 จะ
หมดอายุและสิน้ สุดการเป็ น หลักทรัพ ย์จดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย์ แ ห่งประเทศไทย ตั้ง แต่วันอังคารที่ 15
กุมภาพันธ์ 2565 เป็ นต้นไป

9. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 7 ห้องเลขที่ 7B, 7C, 7D, 7I ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
บุคคลที่ติดต่อ : คุณกนกวรรณ อิทธิบลู วัฒน์
เบอร์ติดต่อ : 02-656-0189 ต่อ 317
10. เอกสารที่ใช้ในการยืน่ ความจานงการใช้สทิ ธิ
10.1 แบบฟอร์ม ใบแจ้ง ความจ านงการใช้สิ ท ธิ ข องใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของ บริ ษั ท บี - 52
แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) รุ น่ ที่ 3 หรือ B52-W3 (“ใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ ”) ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามโดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง
สามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่บริษัท
10.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ ลงลายมือชื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิดา้ นหลัง หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ระบุวา่
ผูถ้ ื อหุน้ นัน้ มีสิทธิ ในใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามจานวนที่ระบุในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สทิ ธิได้ตามข้อกาหนดสิทธิ และเงื่อนไขการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท
10.3 หลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญ
1) บุคคลไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ หรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยงั ไม่
หมดอายุ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล ซึ่งทาให้ชื่อ / ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้
แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง
2) บุคคลต่างด้าว
สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3) นิติบคุ คลในประเทศไทย
3.1 สาเนาหนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยกรรมการผู้มี อ านาจลงนามที่ มี ชื่ อ ปรากฏอยู่ใ นหนัง สื อ รับ รองของนิ ติ บุ ค คลนั้น และ
ประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี) และ
3.2 สาเนาเอกสารหลักฐานของกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี)
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

4) นิติบคุ คลต่างประเทศ
4.1 สาเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทรับรองโดย Notary Public หรือหน่วยราชการที่มีอานาจของ
ประเทศที่ออกเอกสารนัน้ อายุไม่เกิ น 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ ในครัง้ นัน้ ๆ พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรา
สาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี) และ
4.2 สาเนาเอกสารหลักฐานของกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อรับรองสาเนาเอกสารตาม 1) หรือ 2)
(แล้วแต่กรณี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
5) กรณีมี Custodian
สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ ไม่เกิน 6 เดือน
พร้อมหนังสือมอบอานาจให้ Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุวา่ ผูม้ ีอานาจลงนาม
และแนบเอกสารหลักฐานของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อ ตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง
10.4 เอกสารการชาระเงิน ตามจานวนในการใช้สทิ ธิตามที่ระบุในแบบแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญ
11. สถานที่ขอรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซอื้ หุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
11.1 บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
11.2 ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.b52.co.th
12. วิธีการชาระเงิน
12.1 ชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินจากสานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร ภายใน
1 วันทาการถัดไปโดยเช็คจะต้องลงวันที่ได้ไม่เกิ นวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย
“บัญชีจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)“ โดยผูย้ ื่นต้องยื่นพร้อมเอกสารที่ใช้
ในการยื่นความจานงใช้สิทธิ ตามข้อ 10.1 – 10.4 ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
ให้แก่บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
12.2 ชาระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท โดยส่งหลักฐานการโอนเงินได้ไม่เกิน วันที่ 11 กุมภาพันธ์
2565 ยื่นพร้อมเอกสารที่ใช้ในการยื่นความจานงใช้สทิ ธิ ตามข้อ 10.1 – 10.4 ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่
11 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดบัญชีธนาคาร เป็ นดังนี ้
ชื่อบัญชี
บัญชีจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
เลขที่บญ
ั ชี
001-5-93903-2
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์

ธนาคาร
สาขาธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ชิดลม

ทัง้ นีก้ ารใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ได้รบั มอบ
หลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น และเรียกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านัน้ หากบริษัท และ/หรือตัวแทนรับ
แจ้งความจานงในการใช้สิทธิเรียกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุผลใดๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิ บริษัทจะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญในครัง้ นัน้ ๆ โดยบริษัท
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิ ทธิจะจัดส่งใบสาคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ พร้อมกับเช็ค
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้
นัน้ ๆ แต่ทงั้ นีไ้ ม่ถือเป็ นการตัดสิทธิที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญในครั้ งต่อไป เว้นแต่เป็ นการใช้สิทธิในครัง้
สุดท้าย บริษัทจะถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิฯ นัน้ ๆ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สทิ ธิ ซึง่ บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงใน
การใช้สทิ ธิฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่วา่ ในกรณีใดๆ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
-นราวดี วรวณิชชา(นางสาวนราวดี วรวณิชชา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขที่ใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ..........................................................

แบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (B52-W3) (ครั้งสุดท้าย)
ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิท่จี ะซือ้ หุน้ ของบริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น. ในวันทาการของบริษัท สาหรับการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย กาหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจานง
ในการใช้สทิ ธิเท่ากับ 15 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย (ระยะเวลาแจ้งความจานงการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย ตัง้ แต่วนั ที่ 28 มกราคม 2565 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 เฉพาะวันทาการ) โดยวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
จะตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ย่นื ความจานงในการใช้สทิ ธิ..............................................
วันกาหนดการใช้สทิ ธิ......................................................................
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทปี่ ระสงค์จะใช้สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท (โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง)
เรียน คณะกรรมการบริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุ คล)..................................................……………………
ทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเลขที่...............................................
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน ................................................
บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ………..……………………...……
นิติบคุ คลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล....................................................
นิติบคุ คลสัญชาติต่างด้าว
เลขทะเบียนนิติบุคคล .................………………………..…..………
บ้านเลขที่...................... ตรอก/ซอย.............................................. ถนน.................................................. แขวง/ตาบล...........................................เขต/อาเภอ................................................................
จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย.์ ....................................................
สัญชาติ...........................................อาชีพ..................................................................................วัน/เดือน/ปี เกิด (วันจดทะเบียนนิติบุคคล).............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์
บ้าน............................................................................. โทรศัพท์มือถือ....................................................................
เลขที่บตั รประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร...................................................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
หักภาษี ณ ที่จ่าย
ในฐานะผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะใช้สทิ ธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่จี ะขอใช้สทิ ธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิทขี่ อใช้สิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ
จานวนหุ้นสามัญทีไ่ ด้จากการขอใช้สิทธิ
ราคาใช้สิทธิ
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)
(หน่วย)
(หุน้ )
(บาทต่อหุน้ )
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สามัญ 0.2584 หุน้
0.9672
ข้าพเจ้าได้สง่ มอบใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และขอรับใบทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี ้
ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิทสี่ ่งมอบ
จานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิทขี่ อรับทอน (ถ้ามี)
(หน่วย)
เลขที่
จานวน (หน่วย)

หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหลักทรัพย์ดงั กล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี:้ (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)
แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless) นาหลักทรัพย์เข้าบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกใบหลักทรัพย์สาหรับหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั การจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก”
และดาเนินการให้บริษัท……………………………………………………………สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ ………………… (โปรดระบุช่อื และหมายเลขสมาชิกผูฝ้ ากตามที่มีรายชื่อปรากฎด้านหลังใบจอง) นาหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กบั บริษัท
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ช่อื …………………….…………….เลขที่…..………..…..… ซึ่งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริษัทนัน้ (ชื่อผูใ้ ช้สทิ ธิจองซือ้ ต้องตรงกับชื่อบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ มิฉะนัน้
จะดาเนินการนาหุน้ เข้าบัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ - สมาชิกเลขที่ 600)
นาหลักทรัพย์เข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ให้ออกใบหลักทรัพย์สาหรับหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั การจัดสรรนามของ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และนาหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กบั บริษัท
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยเข้าบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ เพื่อข้าพเจ้า-สมาชิกเลขที่ 600 (การขอถอนเป็ นใบหุน้ ในภายหลัง ผูใ้ ช้สทิ ธิจองซือ้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด กาหนด)
แบบรับใบหุน้ (Script) ให้ออกใบหุน้ ทีไ่ ด้รับการจัดสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งมอบใบหุน้ มาให้แก่ขา้ พเจ้าทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทาการ
นับจากวันที่บริษัทดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์
พร้อมกันนี ้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าว โดย
เช็ค (Cheque) เช็คธนาคาร (Cashier Cheque) ดราฟท์ (Draft) โดยสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)”
เลขที่เช็ค/เช็คธนาคาร/ดร๊าฟท์ ………………………………………… วันที่…………………………………… ธนาคาร…………..…………………………สาขา ……………………….…………..…..
เงินโอน (Transfer) ชื่อบัญชี “บัญชีจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-5-93903-2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาชิดลม
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญนี ้ หากข้าพเจ้าไม่สง่ แบบแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิซอื ้ หุน้ สามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและ
เอกสารประกอบการใช้สทิ ธิจองซือ้ ที่ถกู ต้องเรียบร้อยพร้อมเช็ค แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ / ใบโอนเงิน มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิหรือหากเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ที่ส่งั จ่ายแล้วนัน้ ไม่ผ่านการเรียกเก็บ
ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิ์ในการใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าว
ลงชื่อ.................................................................. ผูใ้ ช้สทิ ธิจองซือ้
(…………………………………………………) หลัก
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
หลักฐานการใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญ (ผู้ใช้สิทธิจองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ดว้ ยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน )
วันที่ย่นื ความจานงในการใช้สทิ ธิ..............................................
วันกาหนดการใช้สทิ ธิ......................................................................
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ได้รบั เงินจาก (ชื่อตามแบบแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิ) ..................................................................................
เพื่อใช้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิทขี่ อใช้สิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ
จานวนหุ้นสามัญทีไ่ ด้จากการขอใช้สิทธิ
ราคาใช้สิทธิ
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้
(หน่วย)
(หุน้ )
(บาทต่อหุน้ )
(บาท)
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สามัญ 0.2584 หุน้
0.9672
โดยชาระเป็ น เช็ค
เช็คธนาคาร
ดราฟท์
เงินโอน (Transfer)
เลขที่เช็ค/เช็คธนาคาร/ดร๊าฟท์. ……………………….……………… วันที่ ………………………………… ธนาคาร ………………………………………… สาขา …………….…….…….…………..…...
แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless) นาหลักทรัพย์เข้าบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยออกใบหลักทรัพย์ในนาม “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก”
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่........................................... บัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์เลขที่.....................................................................
นาหลักทรัพย์เข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 ในนาม“บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” โดยเข้าบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า”
แบบรับใบหุน้ (Script) ออกเป็ นใบหุน้ ในนามผูใ้ ช้สทิ ธิจองซือ้
จานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ขี อรับทอน (ถ้ามี)…………………………………………..หน่วย
เจ้าหน้าที่ผรู้ บั ใบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิ……………………………….………………

BROKER
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030
Participant No.
236
242
Participant No.
301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

Company Name

Participant No.

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์คนั ทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีใอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี จากัด
TRINITY SECURITIES CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ยโู อบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วีโกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Company Name

032
034
038
048
050
051
052
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

SUB-BROKER
Participant No.

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ซิตคี ้ อร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
Company Name

243
245
CUSTODIAN
Participant No.

ธนาคารซิตแี ้ บงก์เอ็น.เอ.
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

329
330
334
336
337
339
340
343
345
425

Company Name
บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ยบู ีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Company Name
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANCHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
Company Name
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จากัด (เพื่อตราสารหนี)้
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้
JPM ORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอ เอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
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)
The Director and Manager
The Stock Exchange of Thailand

To :

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
11.2Download 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 10.110.4 within 3.00 p.m. of 11 Febuary 2022 to the Company. The details of account are as follows:
Account name
Account number
Type of account
Bank name
Branch

“B-52 Capital Public Company Limited for subscription of ordinary shares”
001-5-93903-2
Saving Account
Siam Commercial Bank Public Company Limited
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
Exercised Price
Total Payment
from the exercised warrants (Shares)
(Baht per Share)
(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
Exercise ratio
Number of the ordinary shares received
Exercised Price
Total Payment
(Units)
from the exercised warrants (Shares)
(Baht per Share)
(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.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030
Participant No.
236
242
Participant No.
301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

Company Name

Participant No.

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์คนั ทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีใอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหำชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี จำกัด
TRINITY SECURITIES CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพำณิชย์ จำกัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ยโู อบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหำชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วีโกลบอล จำกัด (มหำชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Company Name

032
034
038
048
050
051
052
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

SUB-BROKER
Participant No.

ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ซิตคี ้ อร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
Company Name

243
245
CUSTODIAN
Participant No.

ธนำคำรซิตแี ้ บงก์เอ็น.เอ.
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) - ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหำชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรดอยซ์แบงก์ เอจี สำขำกรุงเทพฯ - เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

329
330
334
336
337
339
340
343
345
425

Company Name
บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหำชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ำ จำกัด (มหำชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ยบู ีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จำกัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ช่นั พำร์ทเนอร์ จำกัด (มหำชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จำกัด (มหำชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำกัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Company Name
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANCHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
Company Name
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตรำสำรหนี)้
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน) (เพื่อรับฝำกทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนำคำร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้ำตรำสำรหนี)้
JPM ORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนำคำร ซีไอ เอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) (เพื่อลูกค้ำ)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

