ที่ EMC 008/2564
วันที่ 8 เมษายน 2564
เรื่ อง กาหนดการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ EMC-W6 ครั้งที่ 5
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั อีเอ็มซี จากัด
(มหาชน) EMC-W6 จานวน 4,216,877,381 หน่วย โดยมีกาหนดการใช้สิทธิ ทุกวันที่ 15 ของเดือน เมษายน และตุลาคม ของแต่
ละปี ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่เกิน 5 ปี (วันครบกาหนดครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 15 ตุลาคม 2566)
บริ ษทั ฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สาหรับกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 5
ในวันที่ 19 เมษายน 2564
1. ระยะเวลาที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิยนื่ เอกสารต่อบริ ษทั
ตั้งแต่วนั ที่ 9 - 16 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 15.30 น. (หยุด 10-1,13-15 เมษายน 2564)
ทั้งนีห้ ากต้ องการแจ้ งความจานงใช้ สิทธิ ในช่ วงวันที่ 13-15 เมษายน 2564 ให้ แจ้ งความประสงค์ ให้ บริษัททราบ ภายใน
วันที่ 12 เมษายน 2564 ในเวลาทาการของบริษัท
2. อัตราและราคาการใช้สิทธิ
อัตรา

:

1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1 หุน้ สามัญ

ราคา

:

0.15 บาท ต่อ 1 หุน้ สามัญ

3. การใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ
ในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น สามัญของบริ ษทั แต่ ละครั้ ง ผูถ้ ื อ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิท ธิ ซ้ื อ หุ ้นสามัญทั้งหมดหรื อ
บางส่วนได้
4. เอกสารในการยืน่ ความจานง
4.1 แบบฟอร์ มแสดงความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญที่ ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุ กรายการ
(แบบฟอร์ ม แสดงความจ านงการใช้สิ ท ธิ ส ามารถติ ด ต่ อ ขอรั บ ได้ที่ บ ริ ษ ัท หรื อ Download แบบฟอร์ ม ได้ที่
www.emc.co.th)
4.2 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ระบุวา่ ผูถ้ ือนั้นมีสิทธิในใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามจานวนที่ระบา
ไว้ในแบบฟอร์มแสดงความจานงการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ
4.3 ชาระเงิ นตามจานวนที่ ใช้สิทธิ ที่ ได้ระบุในแบบฟอร์ มแสดงความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ โดยผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญจะต้องชาระเป็ น เงินโอน เช็ค แคชเชียร์
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เช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนานคาร หรื อคาสัง่ จ่ายเงินของธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บได้ในเขตกรุ งเทพมหานคร ภายใน
2 วันทาการ นับจากวันกาหนดใช้สิทธิ แต่ละครั้ง โดยขีดคร่ อมสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน บริ ษทั อีเอ็มซี
จากัด (มหาชน) “ หรื อ “EMC PLC. FOR SHARES SUBSCRIPTION’ หรื อโอนเงินสดเข้าบัญชี ชื่อ “บัญชีจองซื้ อ
หุน้ สามัญเพิ่มทุน บริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)” บัญชีเลขที่ 101-809-274-0 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ของธนาคาร
กรุ งเทพ จากัด (มหาชน) สาขา สานักงานใหญ่ พร้อมนาส่งสาเนาใบนาฝากเงินให้แก่บริ ษทั
4.4 หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้
4.4.1 บุคคลสัญชาติไทย

:

สาเนาบัตรประชาชน

4.4.2 บุคคลต่างด้าว

:

สาเนาหนังสื อเดินทาง

4.4.3 นิติบุคคลในประเทศ

:

สาเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั และเอกสารหลักฐานของผูม้ ีอานาจลงลายมือ
ชื่อตาม 4.4.1 หรื อ 4.4.2

4.4.4 นิติบุคคลต่างประเทศ

:

สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรอง โดย Notary Public และเอกสาร
หลักฐานของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อตาม 4.4.1 หรื อ 4.4.2

5. สถานที่ติดต่อขอใช้สิทธิ
บริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Compliance Dept.)
เลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสี ลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2615-6181
โทรสาร 0-2615-6128
อีเมล์ matee@emc.co.th
ติดต่อ คุณเมธี อิทธิริวชิ ยั
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัฐชัย ภิชยภูมิ)
กรรมการ

