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16 มิถุนายน 2559
เรือง

แจ้งกําหนดใช้สทิ ธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ TCC-W2 ครังที 19 วันที 30 มิถุนายน 2559

เรียน

ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ TCC-W2
บริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

บริษทั ขอแจ้งรายละเอียดการแจ้งความจํานงการขอใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ครังที 19
วันที 30 มิถุนายน 2559 ดังนี
1.
2.
3.
4.
5.

วัน เวลา ยืนความจํานง : ระหว่างวันที 23-29 มิถุนายน 2559 ในวันทําการ เวลา 09.00-15.00 น.
วันใช้สทิ ธิ
: วันที 30 มิถุนายน 2559
อัตราการใช้สทิ ธิ
: 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิต่อ 1.26874 หุน้ สามัญ
ราคาใช้สทิ ธิ
: 0.788 บาทต่อ 1 หุน้ สามัญ
วิธกี ารชําระเงิน
5.1 ชําระโดยเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ทสี ามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้
ภายใน 1 วันทําการ ขีดคร่อมสังจ่
 ายเฉพาะในนาม "จองซือหุน้ เพิม ทุนบริษทั ไทย แคปปิ ตอล
คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)" โดยเช็คจะต้องลงวันที ไม่เกิ นวันที 27 มิ ถนุ ายน 2559 และยืนความ
จํานงระหว่างวันที 23-27 มิถุนายน 2559 ในวันทําการ เวลา 9.00 - 15.00 น. หรือ
5.2 ชําระโดยเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขา All Seasons Place (ถนนวิทยุ)
เลขทีบญ
ั ชี 155-2-19058-5 ชือบัญชี "จองซือหุ้นเพิม ทุนบริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน)" โดยโอนเงิ นเข้าบัญชีไม่เกิ นวันที 29 มิ ถนุ ายน 2559 เวลา 15.00 น. และยืนความจํานง
ระหว่างวันที 23-29 มิถุนายน 2559 ในวันทําการ เวลา 09.00 - 15.00 น.

6. เอกสารในการยืนความจํานง
6.1 แบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สทิ ธิซอหุ
ื น้ สามัญของบริษทั ทีก รอกรายละเอียดครบถ้วน (แบบแสดง
ความจํานงการใช้สทิ ธิสามารถติดต่อขอรับได้ทบี ริษทั หรือ Download แบบฟอร์มได้ที
www.thaicapital.co.th)
6.2 ต้นฉบับใบสําคัญแสดงสิทธิ
6.3 เอกสารประกอบการแสดงตน
- กรณี บุคคลธรรมดา : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
- กรณี นิติบุคคล : สําเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อํานาจ ลงนาม และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูม้ อี าํ นาจลงนาม
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
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6.4 เอกสารการชําระเงิน (เช็ค/ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค หรือสําเนา Pay-in Slip ตามข้อ 5.2 พร้อมเขียน ชือนามสกุล ทีอ ยู่ และเบอร์โทรศัพท์ทตี ดิ ต่อได้ไว้ดา้ นหลัง)
7. สถานทีต ดิ ต่อขอใช้สทิ ธิ
บริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
เลขที 87/2 อาคารซีอาร์ซที าวเวอร์ ชัน 45 ออลซีซนส์
ั  เพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2685-3600
โทรสาร 0-2685-3607
ผูป้ ระสานงาน : คุณพัชรนันท์ กีรติภกั ดีพนั ธ์
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกําพล พัฒนาอนุกลู )
ประธานเจ้าหน้าทีฝ า่ ยการเงิน
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