เลขที่ BSM-W2/2017003T
วันที่ 7 กันยายน 2560
เรื่ อง

แจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 5 ตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (BSM-W2)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) ได้ ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของ
บริ ษัทรุ่นที่ 2 (BSM-W2) จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและที่จองซื ้อ
เกินสิทธิ (โดยไม่คิดมูลค่า) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 จานวนรวมทังสิ
้ ้น 278,576,554 หน่วย โดยกาหนดวันใช้ สิทธิ คือ
วันทาการสุดท้ ายของเดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และ ธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ ใน
กรณีที่วนั กาหนดการใช้ สิทธิ แต่ละครัง้ รวมทังวั
้ นใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ายตรงกับวั นหยุดทาการ ให้ เลื่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิ
ดังกล่าวเป็ นวันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ ดังกล่าว
บริ ษัทขอแจ้ งวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 5 คือ วันที่ 29 กันยายน 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. อัตรา และราคาการใช้ สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทได้ 1 หุ้น ในราคาใช้ สทิ ธิ 0.50 บาทต่อหุ้น
2. ระยะเวลาแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ และขอรับใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ
วันที่ 22, 25-28 กันยายน 2560 (5 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้ สทิ ธิ) ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. จนถึง 16.00 น.
3. สถานที่ติดต่ อในการใช้ สิทธิ และขอรับใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน)
เลขที่ 905/7 ถนนพระราม 3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (02) 683-4900
โทรสาร (02) 683-4949
Website: www.buildersmart.com
ผู้ประสานงาน: นาง พรรษชล กุศลภุชฌงค์
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4. วิธีการใช้ สิทธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้น
สามัญได้ ที่บริ ษัท ในระหว่างระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ
4.1. ในกรณีที่เป็ นใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้ สิทธิต้อง
แจ้ งความจานงและกรอกแบบคาขอ เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อเพื่อให้ ออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยยื่นต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้ าที่เป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ (Broker)
ของตน และบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว จะดาเนินการแจ้ งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ นาไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญกับบริ ษัท เพื่อดาเนินการใช้
สิทธิ
4.2. ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์ จะใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญจะต้ องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ โดยดาเนินการและส่งเอกสาร ดังต่อไปนี ้ให้ แก่บริ ษัทตามสถานที่ข้างต้ น
(ก) ใบแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง ชัดเจน และครบถ้ วนทุกรายการ
(ข) ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ซึ่งผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้ านหลัง ตามจานวนที่ระบุอยูใ่ นใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ และหนังสือมอบ
อานาจให้ ผ้ อู ื่นมารับใบสาคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สทิ ธิ (ถ้ ามี)
(ค) หลักฐานประกอบการจองซื ้อ
1. บุคคลสัญชาติไทย
: สาเนาบัตรประชาชนพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
2. บุคคลต่างด้ าว
: สาเนาหนังสือเดินทางพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
3. นิติบคุ คลในประเทศ : 1) สาเนาหนังสือรับรองบริ ษัทพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มี
อานาจที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นหนังสือรับรองบริ ษัทนัน้
2) เอกสารหลัก ฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่ อตาม 1. หรื อ 2. พร้ อม
รับรองสาเนาถูกต้ อง
3) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ ามี)
4. นิติบคุ คลต่างประเทศ : 1) สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
2) เอกสารหลัก ฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่ อตาม 1. หรื อ 2. พร้ อม
รับรองสาเนาถูกต้ อง
3) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ ามี)
หากบริ ษัทได้ รับหลักฐานใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อจานวนเงินที่บริ ษัทได้ รับชาระไม่
ครบตามจานวนที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ หรื อบริ ษัทตรวจสอบได้ ว่าข้ อความที่ผ้ ถู ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในใบแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญนัน้ ไม่ครบถ้ วนหรื อไม่
ถูกต้ อง ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ต้ องทาการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาการแจ้ งความ
จานงใช้ สิทธิ ในแต่ละครัง้ หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ทาการแก้ ไขให้ ถูกต้ องภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจะถือว่าการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ ในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ และบริ ษัทจะ
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จัดส่งเงินที่ได้ รับ และ ใบสาคัญแสดงสิทธิ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันที่กาหนดการใช้ สิทธิ
โดยไม่มีดอกเบี ้ยให้ ไม่วา่ กรณีใดๆ
4.3. จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องเป็ นจานวนเต็มเท่านัน้
5. เอกสารการชาระเงิน/หลักฐานการชาระเงิน
1. ชาระเงิ นโดย เช็ ค / ดราฟท์ / แคชเชียร์ เช็ ค / ตัว๋ แลกเงินธนาคาร ที่สามารถเรี ยกเก็ บได้ ภายในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทาการ โดยต้ องลงวันที่ในเช็คไม่เกินวันที่ 26 กันยายน 2560 และยื่นความจานง
พร้ อมเอกสารประกอบให้ ครบถ้ วนระหว่างวันที่ 22, 25-26 กันยายน 2560
2. ชาระเงินโดยการโอนเข้ าบัญชี
เข้ าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 789-2-26915-1 สาขาสานักสีลม
ชื่อบัญชี “บริ ษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ” โดยต้องโอนเงิ นภายในระหว่าง
วันที ่ 22-28 กันยายน 2560 เวลา 15.30 น. และยื่นความจานงพร้ อมเอกสารประกอบให้ ครบถ้ วนระหว่างวันที่ 22, 25-28
กันยายน 2560
นอกจากนี ้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะเป็ นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ ที่เกิดขึ ้นเนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าวด้ วย
หากมีข้อสังสัยเกี่ยวกับการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท กรุ ณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อข้ างต้ น ในวัน
และเวลาทาการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น.)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บริ ษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด(มหาชน)
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