
BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
170/67, 21st Floor, Ocean Tower 1, Soi Sukhumvit 16 (Sammitr), Ratchadaphisek Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110 

Tel: +66 (0) 2620 8777 Fax: +66 (0) 2620 8778 
www.boutiquecorporation.com 

         วนัที� 15 กนัยายน 2565 

เรื�อง แจง้กาํหนดการใชส้ทิธิซื �อหุน้สามญัเพิ�มทนุตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ BC-W1 ครั�งที� 5 

เรยีน ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ (BC-W1) 
 บรษัิท บทูิค คอรป์อเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  

 ตามที�บริษัท บูทิค คอรป์อเรชั�น จาํกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัเพิ�มทุนของ
บรษัิทฯ ซึ�งจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) ครั�งที� 1 (BC-W1) จาํนวน 101,393,691 หนว่ย โดยไม่
คิดมลูค่า โดยมีกาํหนดการใชส้ิทธิในวนัทาํการสดุทา้ยของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุ
ของใบสาํคญัแสดงสทิธิ ทั�งนี � วนักาํหนดการใชส้ทิธิครั�งแรกจะตรงกบัวนัที� 30 กนัยายน 2564 และวนักาํหนดการใชส้ทิธิครั�งสดุทา้ย
จะตรงกบัวนัที� 29 สงิหาคม 2566 ซึ�งเป็นวนัที�ใบสาํคญัแสดงสทิธิมีอายคุรบ 2 ปีนบัแตว่นัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

 บริษัทฯ ขอแจ้งกําหนดการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ครั�งที� 5 ซึ�งตรงกับวันที� 
30 กนัยายน 2565 ดงันี � 

1. ระยะเวลาแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ: วนัที� 23 – 29 กนัยายน 2565 (เฉพาะวนัทาํการ) ระหวา่งเวลา 9.30 น. – 15.30 น.  
2. วันกาํหนดการใช้สทิธิ:   วนัที� 30 กนัยายน 2565 
3. อัตราการใช้สทิธิ:   ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยมีสทิธิจองซื �อหุน้สามญัได ้1.0213 หุน้ 
4. ราคาการใช้สิทธิซื�อหุ้นสามัญ:  3.13 บาท ตอ่หุน้ 
5. เอกสารในการยื#นความจาํนง:  

(1) แบบแสดงความจาํนงในการใชส้ทิธิซื �อหุน้สามญัเพิ�มทนุ (“แบบแสดงความจาํนงในการใชส้ทิธิ”) ที�กรอกขอ้ความถกูตอ้ง
ชดัเจน และครบถว้นทกุรายการ พรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทั�งนี � ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถขอรบั
แบบแสดงความจาํนงในการใชส้ทิธิได ้ณ สถานที�ติดต่อในการใชส้ทิธิ ในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ
หรือดาวนโ์หลดจากเว็บไซตข์องบริษัทฯ https://investor.boutiquecorporation.com/th/warrant-information/bc-w1-
information 

(2) ใบสาํคญัแสดงสิทธิซึ�งผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิลงลายมือชื�อผูโ้อนดา้นหลงั หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามแบบที�
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ กาํหนดตามจาํนวนที�ระบใุนแบบแสดงความจาํนงในการใชส้ทิธิ 

(3) ชาํระเงินตามจาํนวนที�ระบใุนใบแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธิซื �อหุน้สามญั ภายในระยะเวลาที�กาํหนด โดยไมเ่กินวนัใชส้ทิธิ 
โดยวิธีใดวิธีหนึ�ง ดงันี � 
(i) โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก ชื�อบญัชี “บญัชีจองซื �อหุน้เพิ�มทนุ ของ บมจ. บทูิค คอรป์อเรชั�น”เลขที�บญัชี 061-8-04543-9 

ประเภทบญัชีออมทรพัย ์ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนรชัดาภิเษก (สขุมุวิท-พระรามที� 4) พรอ้มแนบ
หลกัฐานการโอนเงินฉบบัจรงิ ภายในวนัใชส้ทิธิ 

(ii) ชาํระเป็นเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค ดรา๊ฟต ์หรอืคาํสั�งจ่ายเงินธนาคาร ที�สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ตอ้งลงวนัที�จองซื �อและสง่มอบถึงบรษัิทฯ ภายใน 11.00 น. (เวลากรุงเทพฯ) ของวนัทาํการ 2 วนัก่อนวนัใชส้ทิธิแตล่ะ
ครั�ง โดยขีดครอ่มสั�งจ่ายเฉพาะ “บญัชีจองซื �อหุน้เพิ�มทนุ ของ บมจ. บทูิค คอรป์อเรชั�น”  
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ทั�งนี � การใชส้ทิธิจองซื �อหุน้สามญัดงักลา่วจะสมบรูณก็์ตอ่เมื�อบรษัิทฯ ไดเ้รยีกเก็บเงินดงักลา่วไดแ้ลว้เทา่นั�น  
(4) หลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

(i) บคุคลสญัชาติไทย: สาํเนาบตัรประชาชน พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
(ii) บคุคลตา่งดา้ว: สาํเนาหนงัสอืเดินทาง พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
(iii) นิติบคุคลไทย: สาํเนาหนังสือรบัรองบริษัท ที�ออกโดยกระทรวงพาณิชยไ์ม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน

กาํหนดการใชส้ิทธิ พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และเอกสารหลกัฐานของผูม้ีอาํนาจ
ลงลายมือชื�อตาม (i) หรอื (ii) พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(iv) นิติบคุคลตา่งดา้ว: สาํเนาหนงัสือสาํคญัการจัดตั�งบริษัท หนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้บงัคบั และหนงัสือ
รบัรองที�ออกไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนักาํหนดการใชส้ิทธิ ซึ�งรบัรองโดย Notary Public 
พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้งและเอกสารหลกัฐานของผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื�อตาม ( i) 
หรอื (ii) พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

6. สถานที#ติดต่อในการใช้สิทธิ: 
ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท บทูิค คอรป์อเรชั�น จาํกดั (มหาชน)  
เลขที� 170/67 อาคารโอเชี�ยนทาวเวอร ์1 ชั�น 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สามมิตร)  
ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท:์ 02-620-8777 หรอื 084-427-0166 โทรสาร: 02-620-8778 
อีเมล: comsec@boutiquecorporation.com 

รายละเอียดและเงื�อนไขอื�น ๆ นอกเหนือจากที�กลา่วมาขา้งตน้ โปรดพิจารณาจากขอ้กาํหนดสิทธิ BC-W1 ซึ�งสามารถ
ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตข์องบรษัิทฯ https://investor.boutiquecorporation.com/th/warrant-information/bc-w1-information และ
หากมีขอ้สงสยัเกี�ยวกบัการใชส้ิทธิซื �อหุน้สามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ กรุณาติดต่อสอบถามที�สถานที�ติดตอ่ในการใชส้ิทธิในวนัทาํการ 
ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 

จึงเรยีนมาเพื�อทราบ 

                                       ขอแสดงความนบัถือ  
          

                                                 (นางนชัชา วินิชบตุร) 
     ประธานเจา้หนา้ที�บรหิารฝ่ายการเงินและบญัชี 
            และเลขานกุารบรษัิท 
         บรษัิท บทูิค คอรป์อเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 


