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16 ธันวาคม 2558
เรื อง

แจ้งกําหนดใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิ ทธิ TCC-W3 ครังที 13 วันที 30 ธันวาคม 2558

เรี ยน

ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ TCC-W3
บริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ตามทีบริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ได้ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ ้น

สามัญ (TCC-W3) จํานวนไม่เกิน 92,208,576 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม มีอตั ราจัดสรรเท่ากับ 10 หุน้ เดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ทังนี ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิ ซือหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 1.00
บาท โดยมีกาํ หนดการใช้สิทธิ ในวันทําการสุ ดท้ายของเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี จนถึง
วันที 1 เมษายน 2565 ซึงเป็ นวันกําหนดใช้สิทธิครังสุดท้าย
และในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2556 เมือวันที 30 เมษายน 2556 ผูถ้ ือหุ ้นได้อนุมตั ิให้ออกและจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครังที 4 จํานวนไม่เกิ น 369,800,031 หน่ วย ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม มีอตั รา
จัดสรรเท่ากับ 3.2 หุ ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ทังนี ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย สามารถใช้
สิ ทธิ ซือหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 1.00 บาท ซึ งราคาใช้สิทธิ ทีจะซื อหุ ้นสามัญของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ครังที 4 (TCC-W4) มีราคาตํากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริ ษทั
ตามข้อกําหนด ข้อ 4 (3) หน้าที 15-16 ในหนังสื อแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนพร้อม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุน้ สามัญของบริ ษทั ครังที 3 (TCC-W3) กําหนดให้บริ ษทั ต้องทําการปรับราคาใช้สิทธิ และอัตรา
การใช้สิทธิในวันแรกทีผซู ้ ือหุน้ สามัญจะไม่ได้รับสิ ทธิในการจองซือหลักทรัพย์ทีออกใหม่ใดๆ
บริ ษทั ขอแจ้งรายละเอียดการแจ้งความจํานงการขอใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าว ครังที 13 สําหรับวันที 30
ธันวาคม 2558 ดังนี
1.
2.
3.
4.
5.

วัน เวลา ยืน ความจํานง
:
ระหว่างวันที 23-29 ธันวาคม 2558 ในวันทําการ เวลา 09.00-15.00 น.
วันใช้สิทธิ
:
วันที 30 ธันวาคม 2558
อัตราการใช้สิทธิ
:
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สามัญ 1.14249 หุน้
ราคาใช้สิทธิ
:
0.875 บาทต่อ 1 หุน้ สามัญ
วิธีการชําระเงิน
5.1 ชําระโดยเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊ าฟท์ ทีสามารถเรี ยกเก็บเงินในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลได้ภายใน 1
วันทําการ ขี ดคร่ อมสังจ่ายเฉพาะในนาม "จองซื อหุ ้นเพิมทุ นบริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน จํากัด
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(มหาชน)" โดยเช็ คจะต้ องลงวันทีไม่ เกินวันที 25 ธันวาคม 2558 และยืนความจํานงระหว่างวันที 23-25
ธันวาคม 2558 เวลา 9.00-15.00 น. หรื อ
5.2 ชําระโดยเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนวิทยุ (All Seasons Place) เลขทีบญ
ั ชี
911-0-07459-9 ชือบัญชี "จองซื อหุ ้นเพิมทุนบริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) "โดยโอน
เงินเข้ าบัญชีไม่ เกินวันที 29 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. และยืนความจํานงระหว่างวันที 23-29 ธันวาคม
2558 ในวันทําการ เวลา 9.00-15.00 น.
6. เอกสารในการยืน ความจํานง
6.1 แบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือหุน้ สามัญของบริ ษทั ทีกรอกรายละเอียดครบถ้วน (แบบแสดงความ
จํานงการใช้สิทธิสามารถติดต่อขอรับได้ทีบริ ษทั หรื อ Download แบบฟอร์มได้ที www.thaicapital.co.th)
6.2 ต้นฉบับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
6.3 เอกสารประกอบการแสดงตน
-

กรณีบุคคลธรรมดา : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อสําเนาหนังสื อเดิ นทาง พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง

-

กรณีนิตบิ ุคคล : สําเนาหนังสื อรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลง
นามและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อสําเนาหนังสื อเดินทางของผูม้ ีอาํ นาจลงนาม พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง

6.4 เอกสารการชําระเงิ น (เช็ค/ดร๊ าฟท์/แคชเชี ยร์ เช็ค หรื อสําเนา Pay-in Slip ตามข้อ 5.2 พร้ อมเขี ยน ชื อ นามสกุล ทีอยู่ และเบอร์โทรศัพท์ทีติดต่อได้ไว้ดา้ นหลัง)
7. สถานทีติดต่อขอใช้สิทธิ
บริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
เลขที 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชัน 45 ออลซีซนั ส์เพลส ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2685-3600
โทรสาร 0-2685-3607
ผูป้ ระสานงาน : คุณพัชรนันท์ กีรติภกั ดีพนั ธ์
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายกําพล พัฒนาอนุกลู )
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงิน
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