วันที่ 24 กันยายน 2557
เรื่อง

แจ้งกาหนดใช้สทิ ธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ TCC-W1 ครัง้ สุดท้าย

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ได้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น
สามัญ (TCC-W1) จานวน 323,016,210 หน่วยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม โดยมีกาหนดการใช้สทิ ธิในวันทาการสุดท้ายของ แต่ละ
ไตรมาสจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ซึง่ เป็ นวันกาหนดใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
บริษทั ขอแจ้งรายละเอียดการแจ้งความจานงการขอใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ครัง้ สุดท้าย ดังนี้
1. วัน เวลา ยื่นความจานง:

ระหว่างวันที่ 15-29 ตุลาคม 2557 ในวันทาการของบริษทั เวลา 09.00 น.-15.00 น.

2. วันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย:

วันที่ 30 ตุลาคม 2557

3. อัตราการใช้สทิ ธิ:

ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุน้ สามัญ 1.39010 หุน้

4. ราคาใช้สทิ ธิ:

0.719 บาท ต่อ 1 หุน้ สามัญ

5. วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ TCC-W1: วันที่ 9-30 ตุลาคม 2557
6. ระยะเวลาหยุดพักการซือ้ ขายใบสาคัญแสดงสิทธิ TCC-W1 (ขึน้ เครื่องหมาย SP): วันที่ 6-30 ตุลาคม 2557
7. การสิน้ สภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ TCC-W1: เมื่อพ้นกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557
ใบสาคัญแสดงสิทธิ TCC-W1 จะหมดอายุและสิน้ สุดการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตัง้ แต่วนั ที่ 31
ตุลาคม 2557 เป็ นต้นไป
8. วิธกี ารชาระเงิน
8.1 ชาระโดย เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ ทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ภายใน 1
วันทาการ ขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะในนาม "บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)" โดยเช็คจะต้องลงวันที่ไม่เกิ นวันที่ 27 ตุลาคม 2557 และยื่นความจานงระหว่างวันที่ 15-27 ตุลาคม
2557 ในวันทาการของบริษทั เวลา 9.00 น. – 15.00 น. หรือ
8.2 ชาระโดยเงินโอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาคลองตัน เลขที่บญ
ั ชี 028-3-06892-4 ชื่อ
บัญชี " บัญชีจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุน บริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) " โดยโอนเงิ นเข้าบัญชี ไ ม่

เกิ นวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 15.00 น. และยื่นความจานงระหว่างวันที่ 15-29 ตุลาคม 2557 ในวันทาการ
ของบริษทั เวลา 9.00 น. – 15.00 น.
9. เอกสารในการยื่นความจานง
- แบบฟอร์มแสดงความจานงการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั ทีก่ รอกรายละเอียดครบถ้วน (แบบแสดงความ
จานงการใช้สทิ ธิสามารถติดต่อขอรับได้ทบ่ี ริษทั หรือ Download แบบฟอร์มได้ท่ี www.thaicapital.co.th )
- ต้นฉบับใบสาคัญแสดงสิทธิ
- เอกสารประกอบการแสดงตน
- กรณีบุคคลธรรมดา: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- กรณีนิติบุคคล: สาเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจ ลง
นาม และ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ของผูม้ อี านาจลงนาม พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
- เอกสารการชาระเงิน (เช็ค ดร๊าฟท์ แคชเชียร์เช็ค หรือสาเนา Pay-in Slip ตามข้อ 8 พร้อมเขียน ชื่อ นามสกุล
ทีอ่ ยู่ และเบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ไว้ดา้ นหลัง)
10. สถานทีต่ ดิ ต่อขอใช้สทิ ธิ
บริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซที าวเวอร์ ชัน้ 45 ออลซีซนส์
ั ่ เพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
0-2685-3600
โทรสาร
0-2685-3607
ผูป้ ระสานงาน คุณพัชรนันท์ กีรติภกั ดีพนั ธ์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายกาพล พัฒนาอนุกลู )
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการเงิน

