แบบฟอร์มแสดงความจานงการใช้สิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

TCC-W3

Subscription form for common shares of THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

วันทีย่ น่ื ความจานงการใช้สทิ ธิ / Subscription Submission Date ....................................................................................
ทะเบียนผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิเลขที่ / Warrant holder registration No. .....................................................................
เรียน คณะกรรมการ บริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
To The Board of Directors of THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิตบิ ุคคล) / (Mr./Mrs./Miss/Juristic person) ............................................................................ นามสกุล / Surname ..................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด / Birth Date ............../. ....... ./. ............ เพศ / Sex .......................... สัญชาติ / Nationality ..................................... อาชีพ / Occupation ...................................................................
บ้านเลขทีป่ จั จุบนั / Address No. ............................................. ตรอก/ซอย / Soi.................................................................... ถนน / Road ................................................................................................
แขวง/ตาบล / Sub-District .......................................................... เขต/อาเภอ / District ............................................................. จังหวัด / Province ......................................................................................
รหัสไปรษณีย์ / Postal Code .................................................... โทรศัพท์ / Telephone .............................................. เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี / Tax ID No ...........................................
ประเภทการเสียภาษี / Type of Tax Planning
หักภาษี / Tax to be deducted
ไม่หกั ภาษี / Tax no to be deducted
โปรดระบุประเภทผูจ้ องซือ้ หุน้ / Please specify type of subscribers
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย / Thai Individual
เลขบัตรประจาตัว เลขที่ / Identification No. ................................................................................................................
บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้าว / Alien Individual
ใบต่างด้าว / Alien card, หนังสือเดินทาง / Passport, เลขบัตรประจาตัวเลขที่ / ID card No..................................................
นิตบิ ุคคลสัญชาติไทย / Thai Juristic Entity
เลขทะเบียนบริษทั / Company Registration No. .............................................................................................................
นิตบิ ุคคลสัญชาติตา่ งด้าว / Alien Juristic Entity
เลขทะเบียนบริษทั / Company Registration No. ............................................................................................................
ในฐานะผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ (TCC-W3) ของ บริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ทจ่ี ะใช้สทิ ธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ / Being the warrant holder of THAI CAPITAL CORPORATION PCL (TCC-W3), I hereby intend to exercise the
right to purchase the common shares of THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED as follow:

1.
2.

3.
4.

5.

จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิทข่ี อใช้สทิ ธิ / Amount of the warrants to exercise ................................................................................................................................................. หน่วย / Unit
จานวนหุน้ สามัญทีไ่ ด้จากการขอใช้สทิ ธิ / Amount of the common shares received from the exercise of the warrants ..................................................................................................................... .หุน้
อัตราการใช้สทิ ธิ :- ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1 : 1.23886 หุน้ สามัญ ในราคาหุน้ ละ 0.807 บาท / The exercise ratio :- 1 warrant : 1.23886 common share at the
exercise price of Baht 0.807 per share.
รวมเป็ นเงินทีต่ อ้ งชาระในการจองซือ้ หุน้ สามัญ / Totaling of payment ......................................................... บาท / Baht และค่าอากร / and duty stamps ........................................... บาท / Baht
ข้าพเจ้าได้ชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าว โดย / I herewith submit for payment of the common shares by
เช็ค / Cheque
แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheque
ตั ๋วแลกเงินธนาคาร / Bill of Exchange
เงินสด / Cash
สั ่งจ่าย “จองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุน บริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)” / payable to “Thai Capital Corporation Plc. For Share Subscription” ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
สาขา ถนนวิทยุ (All Seasons Place) เลขทีบ่ ญ
ั ชี 911-0-07459-9
เลขที่ / No. ............................................. วันที่ / Date ....................................... ธนาคาร / Bank ..................................................................... สาขา / Branch ....................................................
ข้าพเจ้าได้สง่ มอบใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ และขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี้
I have delivered the warrant certificate and received the less warrants , which are not exercised (If any.)

6.

ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน / Amount of Delivered warrants ............................................... ใบ Certificate (s) ตามรายละเอียดดังนี้ / with the following details:
เลขทีใ่ บสาคัญ / Warrant Certificate (s) No. ........................................................ จานวน / Amount .................................................................. หน่วย / Unit
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทข่ี อรับทอน (ถ้ามี) / Amount of the less warrants which are not exercised (If any) ................................................................ หน่วย / Unit
หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ ( ผูจ้ องซือ้ หุน้ เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
When I receive the above common shares as allotted to me, I hereby agree to have either one of the following executed ( Subscriber must choose one of the followings ) :

ให้ออกหุน้ สามัญทีไ่ ด้รบั จัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ ผูฝ้ าก” และดาเนินการให้ บริษทั ......................................................
ผูฝ้ ากเลขที่ ......................................... นาหุน้ นัน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ ผูฝ้ าก เพือ่ บัญชีซอ้ื ขายหุน้ เลขที่
............................................... ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริษทั นัน้ ภายใน 7 วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้สทิ ธิ
Issue the common shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors ” and proceed for .........................................Participant No. .........................
to deposit those common shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account No......................................... I have with that company within
7 business days from the exercised date.

ให้ออกใบหุน้ สามัญทีไ่ ด้รบั จัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้าโดยข้าพเจ้ายินดีท่จี ะมอบหมายให้บริษทั ดาเนินการใดๆ เพื่อทาให้การจัดทาใบหุน้ สามัญและการส่งมอบใบหุน้
สามัญมาให้ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้สทิ ธิ / Issue the common share certificates in my name for the allotted amount of common shares, I hereby agree to
assign the company to proceed in any manner to have the common share certificates made and delivered to me within 15 business days from the exercised date.

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะรับซื้อหุน้ สามัญจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุน้ สามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้ว น
เรียบร้อยพร้อมเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตั ๋วแลกเงิน มาถึงบริษทั ภายในกาหนดระยะเวลาแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิ หรือเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตั ๋วแลกเงินไม่ผ่านการชาระเงินจากธนาคารให้
ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สทิ ธิการจองซื้อหุน้ / I hereby undertake to purchase the above amount of common shares or any amount as allotted to me. I shall not cancel my subscription,
if I do not deliver this subscription form which has been completely filled in and cheque / cashier cheque / bill of exchange / cash to the company within notification period or cheque / cashier cheque / bill of
exchange is been refused from the bank, I shall not intend to exercise the warrants.

ลงชื่อ / Signature .....................................................................ผูข้ อใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ / Subscriber
(...............................................................................)
บริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน) ได้รบั เงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ................................................................................................................................................
THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED received money from ( Name of subscriber ) .............................................................................................................................
เพือ่ จองซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิของ บริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน) : TCC-W3 / For a subscription of common shares of THAI CAPITAL CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED: TCC-W3 จานวนหุน
้ สามัญทีไ่ ด้จากการใช้สทิ ธิ / Amount of common shares received from the exercise of the right ...........................หุน้ / Shares ในราคาหุน้ ละ
0.807 บาท / at the price of Baht 0.807 per share จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทข่ี อรับทอน / Amount of the less warrants which are not exercised ..................หน่วย / Unit ชาระโดย / payment by
เงินสด / Cash
เช็ค / Cheque
แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheque
ตั ๋วแลกเงินธนาคาร / Bill of Exchange เลขที่ / No. .......................................................
วันที่ / Date ............................. ธนาคาร / Bank..................................... สาขา / Branch ................................................จานวนเงิน / Amount of Baht ............................................ บาท
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอานาจ / Authorized officer ...................................................................................
(.....................................................................................)

TCC-W3

บริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นหุ้นสามัญ
1. ต้นฉบับใบสาคัญแสดงสิทธิ/ใบแทนทีจ่ ะขอใช้สทิ ธิแปลงสภาพ
2. แบบฟอร์มแสดงความจานงการใช้สทิ ธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีก่ รอกข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน
3. เอกสารประกอบการขอใช้สทิ ธิ
3.1 กรณีบุคคลธรรมดา

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
3.2 กรณีนิตบิ ุคคล

สาเนาหนังสือรับรองของนิตบิ คุ คลผูข้ อใช้สทิ ธิ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)

หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอี านาจลงนามกระทาการแทนนิติบุคคล หรือผู้มอบอานาจและผู้รบั
มอบอานาจ
4. เอกสาร/หลักฐานการชาระเงิน
วิ ธีการชาระเงิ น
1. ชาระโดย เช็ค / ดราฟท์ / แคชเชียร์เช็ค / ตั ๋วแลกเงินธนาคาร ทีส่ ามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน
1 วันทาการ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนาม “จองซือ้ หุ้นเพิม่ ทุน บริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)”
โดยเช็คจะต้องลงวันที่ไม่เกิ นวันที่ 28 มีนาคม 2560 และยื่นความจานงระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2560
ในวันทาการ เวลา 9.00-15.00 น. หรือ
2. ชาระโดยเงินโอนเข้าบัญชี
เข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขา ถนนวิทยุ (All Seasons Place) เลขทีบ่ ญ
ั ชี 911-0-07459-9
ชื่อบัญชี “จองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนบริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)”
หรือบัญชี “Thai Capital Corporation Plc. For Share Subscription” โดยโอนเงินเข้าบัญชีไม่เกิ นวันที่ 30 มีนาคม 2560
เวลา 15.00 น. และยื่นความจานงระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม 2560 ในวันทาการ เวลา 09.00-15.00 น.
กาหนดการในการใช้สิทธิ แปลงสภาพ ครังที
้ ่ 18
1. วันที่ เวลา ยื่นความจานงในการขอใช้สทิ ธิ : ระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม 2560 ในวันทาการ เวลา 09.00-15.00น.
2. วันทีใ่ ชัสทิ ธิ : วันที่ 31 มีนาคม 2560
สถานที่ติดต่อ/จัดส่งเอกสาร แสดงความจานงในการขอใช้สิทธิ
บริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
สานักงาน เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซที าวเวอร์ ชัน้ 45 ออลซีซนส์
ั ่ เพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2685-3600 (7 คู่สายอัตโนมัต)ิ โทรสาร 0-2685-3607
ชื่อผูป้ ระสานงาน : คุณพัชรนันท์ กีรติภกั ดีพนั ธ์

