วันที่ 16 กันยายน 2557
เรื่อง แจ้งกาหนดใช้สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ TCC-W2 ครั้งที่ 12 วันที่ 30 กันยายน 2557
เรียน ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ TCC-W2
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ตามที่ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ได้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญ (TCC-W2) จานวน 75,982,482 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและได้รับการ
จัดสรรในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยมติที่ป ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556
เมื่อวันที่ 30 เมษายน ได้มีมติเปลี่ยน กาหนดการใช้สิทธิ จากเดิมกาหนดการใช้สิทธิในวันทาการสุดท้ายของเดือน
กุมภาพันธ์, พฤษภาคม, สิงหาคม และพฤศจิกายน เป็นในวันทาการสุดท้ายของ เดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน
และธันวาคมของแต่ละปีจนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกาหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้ออกและ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 จานวนไม่เกิน 369,800,031 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม มี
อัตราจัดสรรเท่ากับ 3.2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (TCC-W4) มีราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
ตามข้อกาหนด ข้อ 4 (3) หน้าที่ 16 ในหนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อม
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (TCC-W2) กาหนดให้บริษัทต้องทาการปรับราคาใช้สิทธิและอัตรา
การใช้สิทธิ ในวันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ

บริษัทขอแจ้งรายละเอียดการแจ้งความจานงการขอใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ครั้งที่ 11 สาหรับ
วันที่ 30 กันยายน 2557 ดังนี้
1. วัน เวลา ยื่นความจานง:

ระหว่างวันที่ 23-26 และ 29 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น.-15.00 น.

2. วันใช้สิทธิ :

วันที่ 30 กันยายน 2557

3. อัตราการใช้สิทธิ :

1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.21782 หุ้นสามัญ

4. ราคาใช้สิทธิ :

0.821 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ

5. วิธีการชาระเงิน
5.1 ชาระโดย เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ภายใน
1 วันทาการ ขี ดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนาม "จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน )" โดยเช็ คจะต้องลงวันที่ไม่เกิน วันที่ 25 กันยายน 2557 และยื่นคว ามจานงระหว่างวันที่ 23-25
กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. หรือ
5.2 ชาระโดยเงินโอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพ าณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขา All Seasons Place (ถนนวิทยุ ) เลขที่
บัญชี 155-2-19058-5 ชื่อบัญชี " จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) " โดย
โอนเงินเข้าบัญชีไม่เกินวันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 15.00 น. และยื่นความจานง ระหว่างวันที่ 23-26 และ
29 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. – 15.00 น.
6. เอกสารในการยื่นความจานง
- แบบฟอร์มแสดงความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน (แบบแสดงความ
จานงการใช้สิทธิสามารถติดต่อขอรับได้ที่บริษัท หรือ Download แบบฟอร์มได้ที่ www.thaicapital.co.th )
- ต้นฉบับใบสาคัญแสดงสิทธิ
- เอกสารประกอบการแสดงตน
- กรณีบุคคลธรรมดา : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
- กรณีนิติบุคคล : สาเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจ
ลงนาม และ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ของผู้มีอานาจลงนาม พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
- เอกสารการชาระเงิน (เช็ค ดร๊าฟท์ แคชเชียร์เช็ค หรือสาเนา Pay-in Slip ตามข้อ 5.2 พร้อมเขียน ชื่อ นามสกุล
ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง)

7. สถานที่ติดต่อขอใช้สิทธิ
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
0-2685-3600
โทรสาร
0-2685-3607
ผู้ประสานงาน คุณพัชรนันท์ กีรติภักดีพันธ์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกาพล พัฒนาอนุกูล)
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายการเงิน

