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ท่ี EMC 008/2564 
 
       วนัท่ี  8  เมษายน   2564 
 

เร่ือง  ก าหนดการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  EMC-W6  คร้ังท่ี  5 
 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
         ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 ตามท่ีบริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน)  ไดอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั อีเอ็มซี จ ากดั 
(มหาชน)  EMC-W6  จ านวน 4,216,877,381  หน่วย โดยมีก าหนดการใชสิ้ทธิ ทุกวนัท่ี  15 ของเดือน  เมษายน  และตุลาคม ของแต่
ละปีตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 5 ปี  (วนัครบก าหนดคร้ังสุดทา้ย คือ วนัท่ี  15  ตุลาคม 2566) 
 บริษทัฯ ขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ส าหรับก าหนดการใชสิ้ทธิ คร้ังท่ี 5 
ในวนัท่ี   19  เมษายน  2564 
 

1.  ระยะเวลาท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิยืน่เอกสารต่อบริษทั 

ตั้งแต่วนัท่ี  9 - 16  เมษายน  2564  เวลา 09.00 – 15.30 น.  (หยดุ 10-1,13-15  เมษายน  2564) 

ทั้งนีห้ากต้องการแจ้งความจ านงใช้สิทธิ ในช่วงวันที่ 13-15  เมษายน  2564  ให้แจ้งความประสงค์ให้บริษัททราบ ภายใน
วนัที ่12   เมษายน  2564 ในเวลาท าการของบริษัท 

2. อตัราและราคาการใชสิ้ทธิ 

อตัรา : 1  หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1  หุน้สามญั 

ราคา : 0.15 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 

3. การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 

ในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัแต่ละคร้ัง ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัทั้ งหมดหรือ

บางส่วนได ้

4. เอกสารในการยืน่ความจ านง 

4.1 แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชัดเจน และครบถว้นทุกรายการ 

(แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิสามารถติดต่อขอรับได้ท่ีบริษัท หรือ Download แบบฟอร์มได้ท่ี  

www.emc.co.th) 

4.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีระบุวา่ผูถื้อนั้นมีสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีระบ า

ไวใ้นแบบฟอร์มแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 

4.3 ช าระเงินตามจ านวนท่ีใชสิ้ทธิท่ีไดร้ะบุในแบบฟอร์มแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั โดยผูถื้อใบส าคญั

แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจะตอ้งช าระเป็น เงินโอน  เช็ค แคชเชียร์

http://www.emc.co.th/


 

เช็ค ดร๊าฟท ์ตัว๋แลกเงินธนานคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินของธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 

2 วนัท าการ นบัจากวนัก าหนดใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บญัชีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษทั อีเอ็มซี 

จ ากดั (มหาชน) “ หรือ “EMC PLC. FOR SHARES SUBSCRIPTION’  หรือโอนเงินสดเขา้บญัชี ช่ือ “บญัชีจองซ้ือ

หุน้สามญัเพ่ิมทุน บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน)” บญัชีเลขท่ี  101-809-274-0 ประเภทบญัชี  ออมทรัพย ์ของธนาคาร

กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  สาขา ส านกังานใหญ่ พร้อมน าส่งส าเนาใบน าฝากเงินใหแ้ก่บริษทั 

4.4 หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบั ดงัน้ี 

4.4.1  บุคคลสญัชาติไทย : ส าเนาบตัรประชาชน 

4.4.2  บุคคลต่างดา้ว  : ส าเนาหนงัสือเดินทาง 

4.4.3  นิติบุคคลในประเทศ : ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทั และเอกสารหลกัฐานของผูมี้อ านาจลงลายมือ 

     ช่ือตาม  4.4.1  หรือ  4.4.2 

4.4.4  นิติบุคคลต่างประเทศ : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรอง โดย Notary Public และเอกสาร 

     หลกัฐานของผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือตาม 4.4.1 หรือ 4.4.2 

5. สถานท่ีติดต่อขอใชสิ้ทธิ 

บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) 

ฝ่ายก ากบัดูแลการปฏิบติังาน (Compliance Dept.) 

เลขท่ี  140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28  ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์ 0-2615-6181 

โทรสาร   0-2615-6128 

อีเมล ์  matee@emc.co.th 

ติดต่อ  คุณเมธี  อิทธิริวชิยั 

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
         ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
         
                   (นายรัฐชยั  ภิชยภูมิ) 
                                    กรรมการ 
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