วันที 17 มีนาคม 2557
เรือ ง

แจ้งกําหนดใช้สทิ ธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ TCC-W3 ครัง ที 6 วันที 31 มีนาคม 2557

เรียน ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ TCC-W3
บริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน)
ตามที บริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน) ได้ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซือ
หุน้ สามัญ (TCC-W3) จํานวนไม่เกิน 92,208,576 หน่วย ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม มีอตั ราจัดสรรเท่ากับ 10 หุน้ เดิมต่อ 1 หน่ วย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คดิ มูลค่า ทัง นี ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สทิ ธิซอื หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ ในราคาหุน้
ละ 1.00 บาท โดยมีกาํ หนดการใช้สทิ ธิในวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม,มิถุนายน,กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี
จนถึงวันที 1 เมษายน 2556 ซึง เป็นวันกําหนดใช้สทิ ธิครังสุ
 ดท้าย
และในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556 เมือวันที 30 เมษายน 2556 ผูถ้ อื หุน้ ได้อนุ มตั ใิ ห้ออกและ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซือหุน้ สามัญของบริษทั ครัง ที 4 จํานวนไม่เกิน 369,800,031 หน่ วย ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม มี
อัตราจัดสรรเท่ากับ 3.2 หุน้ เดิมต่อ 1 หน่ วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คดิ มูลค่า ทัง นี ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย
สามารถใช้สทิ ธิซอื หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 1.00 บาท ซึง ราคาใช้สทิ ธิทจี ะซือหุน้ สามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที
จะซือ หุน้ สามัญของบริษทั ครังที
  4 (TCC-W4) มีราคาตํากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั
ตามข้อกําหนด ข้อ 4 (3) หน้าที 15-16 ในหนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซือหุน้ สามัญเพิม ทุนพร้อม
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซือ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง ที 3 (TCC-W3) กําหนดให้บริษทั ต้องทําการปรับราคาใช้สทิ ธิและอัตรา
การใช้สทิ ธิ ในวันแรกทีผ ซู้ อื หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการจองซือ หลักทรัพย์ทอี อกใหม่ใด ๆ
บริษทั ขอแจ้งรายละเอียดการแจ้งความจํานงการขอใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ครัง ที 6 สําหรับ
วันที 31 มีนาคม 2557 ดังนี
1. วัน เวลา ยืน ความจํานง:

ระหว่างวันที 24-28 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น.-15.00 น.

2. วันใช้สทิ ธิ :

วันที 31 มีนาคม 2557

3. อัตราการใช้สทิ ธิ :

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุน้ สามัญ 1.14249 หุน้

4. ราคาใช้สทิ ธิ :

0.875 บาท ต่อ 1 หุน้ สามัญ

5. วิธกี ารชําระเงิน
5.1 ชําระโดย เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ ทีส ามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ภายใน
1 วันทําการ ขีดคร่อ มสั งจ่ ายเฉพาะในนาม "จองซือหุ้นเพิม ทุ นบริษัท ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด
(มหาชน)" โดยเช็คจะต้องลงวันที ไม่เกิ นวันที 26 มีนาคม 2557 และยืนความจํานงระหว่างวันที 24-26
มีนาคม 2557 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. หรือ
5.2 ชําระโดยเงินโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา ถนนวิทยุ (All Seasons Place) เลขทีบ ญ
ั ชี
911-0-07459-9 ชือบัญชี " จองซือ หุน้ เพิม ทุน บริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน) " โดยโอน
เงิ นเข้าบัญชีไม่เ กิ นวัน ที 28 มีนาคม 2557 เวลา 15.00 น. และยืน ความจํา นงระหว่างวันที 24-28 มีนาคม
2557เวลา 9.00 น. – 15.00 น.
6. เอกสารในการยืน ความจํานง
- แบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สทิ ธิซอื หุน้ สามัญของบริษทั ทีก รอกรายละเอียดครบถ้วน (แบบแสดงความ
จํานงการใช้สทิ ธิสามารถติดต่อขอรับได้ทบี ริษทั หรือ Download แบบฟอร์มได้ที www.thaicapital.co.th )
- ต้นฉบับใบสําคัญแสดงสิทธิ
- เอกสารประกอบการแสดงตน
- กรณีบุคคลธรรมดา : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง
- กรณีนิตบิ ุคคล : สําเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อี าํ นาจ
ลงนาม และ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ของผูม้ อี ํานาจลงนาม พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง
- เอกสารการชําระเงิน (เช็ค ดร๊าฟท์ แคชเชียร์เช็ค หรือสําเนา Pay-in Slip ตามข้อ 5.2 พร้อมเขียน ชือ นามสกุล
ทีอ ยู่ และเบอร์โทรศัพท์ทตี ดิ ต่อได้ไว้ดา้ นหลัง)
7. สถานทีต ดิ ต่อขอใช้สทิ ธิ
บริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน)
เลขที 87/2 อาคารซีอาร์ซที าวเวอร์ ชัน 45 ออลซีซั นส์เพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
0-2685-3600
โทรสาร
0-2685-3607
ผูป้ ระสานงาน คุณพัชรนันท์ กีรติภกั ดีพนั ธ์

จึงเรียนมาเพือ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกําพล พัฒนาอนุกลู )
ประธานฝา่ ยการเงินและเลขานุการบริษทั

