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         วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2564 
 
เรือ่ง แจง้ก าหนดการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิ BC-W1 ครัง้ที่ 2 
 
เรยีน ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ (BC-W1) 
 บรษัิท บทูิค คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  
 
               ตามที่บรษัิท บทูิค คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (บรษัิทฯ) ไดอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ    
บรษัิทฯ ซึง่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที่ 1 (BC-W1) จ านวน 101,393,691 หนว่ย โดย      
ไมค่ิดมลูคา่ โดยมกี าหนดการใชส้ทิธิในวนัท าการสดุทา้ยของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธนัวาคมของแตล่ะปี ตลอดอายุ
ของใบส าคญัแสดงสทิธิ ทัง้นี ้วนัก าหนดการใชส้ทิธิครัง้แรกจะตรงกบัวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัก าหนดการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย       
จะตรงกบัวนัท่ี 29 สงิหาคม 2566 ซึง่เป็นวนัท่ีใบส าคญัแสดงสทิธิมีอายคุรบ 2 ปีนบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 
  
 บริษัทฯ ขอแจ้งก าหนดการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ครัง้ที่ 2 ซึ่งตรงกับวันที่             
30 ธนัวาคม 2564 ดงันี ้
 
1.   ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ:   วนัท่ี 23-29 ธนัวาคม 2564 (เฉพาะวนัท าการ) ระหวา่งเวลา 9.30 น. -15.30 น.  
2.   วันก าหนดการใช้สิทธิ:       วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 
3.   อัตราการใช้สิทธิ:         ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยมสีทิธิจองซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ 
4.   ราคาการใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญ:      3.20 บาท ตอ่หุน้ 
5.   เอกสารในการยืน่ความจ านง:          

(1) แบบแสดงความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ (“แบบแสดงความจ านงในการใชส้ิทธิ”) ที่กรอกขอ้ความถกูตอ้ง
ชดัเจน และครบถว้นทกุรายการ พรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอรบั
แบบแสดงความจ านงในการใชส้ิทธิได ้ณ สถานที่ติดตอ่ในการใชส้ิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ 
หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซตข์องบริษัทฯ https://investor.boutiquecorporation.com/th/warrant-information/bc-w1-
information 

 (2) ใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผูโ้อนดา้นหลงั หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามแบบที่
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนดตามจ านวนที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงในการใชส้ทิธิ 

 (3) ช าระเงินตามจ านวนที่ระบใุนใบแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยไม่เกินวนัใชส้ทิธิ 
โดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดงันี ้

 (i)   โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก ช่ือบญัชี “บญัชีจองซือ้หุน้เพิ่มทุน ของ บมจ. บูทิค คอรป์อเรชั่น”เลขที่บญัชี 061-8-
04543-9 ประเภทบญัชีออมทรพัย ์ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนรชัดาภิเษก (สขุมุวิท-พระรามที่ 4)       
พรอ้มแนบหลกัฐานการโอนเงินฉบบัจรงิ ภายในวนัใชส้ทิธิ 
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  (ii)  ช าระเป็นเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค ดรา๊ฟต ์หรอืค าสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร 

 โดยตอ้งลงวนัที่จองซือ้และสง่มอบถึงบริษัทฯ ภายใน 11.00 น. (เวลากรุงเทพฯ) ของวนัท าการ 2 วนัก่อนวนัใช้
สทิธิแตล่ะครัง้ โดยขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะ “บญัชีจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ ของ บมจ. บทูิค คอรป์อเรชั่น”  
ทัง้นี ้การใชส้ทิธิจองซือ้หุน้สามญัดงักลา่วจะสมบรูณก็์ตอ่เมื่อบรษัิทฯ ไดเ้รยีกเก็บเงินดงักลา่วไดแ้ลว้เทา่นัน้  

 (4) หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ  
  (i)  บคุคลสญัชาติไทย          : ส าเนาบตัรประชาชน พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
  (ii) บคุคลตา่งดา้ว  : ส าเนาหนงัสอืเดินทาง พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
    (iii) นิติบคุคลไทย       : ส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษัิท ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยไ์มเ่กิน 6 เดือนก่อนวนั 
    ก าหนดการใชส้ทิธิ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และเอกสารหลกัฐานของผูม้ีอ  านาจ 
    ลงลายมือช่ือตาม (i) หรอื (ii) พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
     (iv) นิติบคุคลตา่งดา้ว      : ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บรษัิท หนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้บงัคบั และหนงัสอื 
      รบัรองที่ออกไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธิ ซึง่รบัรองโดย Notary  

Public พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และเอกสารหลกัฐานของผูม้ีอ  านาจลงลายมือ
ช่ือตาม (i) หรอื (ii) พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

6.    สถานที่ตดิตอ่ในการใช้สทิธิ: 
ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท บทูิค คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  

       เลขที่ 170/67 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร ์1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สามมิตร)  
       ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
       โทรศพัท:์ 02-620-8744 โทรสาร:  02-620-8778 
       อีเมล: comsec@boutiquecorporation.com 
  
 รายละเอียดและเง่ือนไขอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลา่วมาขา้งตน้ โปรดพิจารณาจากขอ้ก าหนดสทิธิ BC-W1 ซึง่สามารถ
ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตข์องบรษัิทฯ https://investor.boutiquecorporation.com/th/warrant-information/bc-w1-information และ
หากมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ กรุณาตดิตอ่สอบถามที่สถานที่ติดตอ่ในการใชส้ทิธิในวนัท าการ 
ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 
 
 จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
                                        ขอแสดงความนบัถือ  
           
 
                                                  (นางนชัชา วินิชบตุร) 
                                  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงินและบญัชี 
                                                                                           บริษัท บทูิค คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
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