28 มีนาคม 2561
เรือง

แจ้งกําหนดใช้สทิ ธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ TCC-W2 ครังสุดท้าย (3 พฤษภาคม 2561)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
บริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน)

ตามทีบ ริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอรชั น จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซือหุน้
สามัญของบริษทั ครังที 2 (TCC-W2) จํานวนไม่เกิน 75,982,482 หน่ วย โดยกําหนดการใช้สทิ ธิในวันทําการสุดท้ายของเดือน
มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 7 ปี นับจากวันทีออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยกําหนดวันใช้สทิ ธิครังแรกจะตรงกับวันที 30 พฤศจิกายน 2554 และกําหนดวันใช้สทิ ธิครังสุดท้ายตรง
กับวันที 3 พฤษภาคม 2561
บริษทั ขอแจ้งรายละเอียดเกีย วกับการแจ้งความจํานงการใช้สทิ ธิในการซือหุน้ สามัญของบริษทั ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ของบริษทั ครังที 2 (ครังสุดท้าย) ดังนี
1. วันและเวลายืนความจํานงการใช้สิทธิ
ระหว่างวันที 18 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561 ในวัน – เวลาทําการ (จันทร์ – ศุกร์) เวลา 09.00-15.00 น.
2. วันใช้สิทธิ ครังสุ
 ดท้าย
วันที 3 พฤษภาคม 2561
3. อัตราการใช้สิทธิ :
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สามัญ 1.26874
4. ราคาใช้สิทธิ
0.788 บาทต่อ 1 หุน้ สามัญ
5. วันปิ ดสมุดพักการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ TCC-W2
วันที 12 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2561
6. ระยะเวลาการหยุดพักการซือขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ TCC-W2 (ขึน เครืองหมาย SP)
วันที 10 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2561
7. การสินสภาพของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ TCC-W2
เมือพ้นกําหนดการใช้สทิ ธิครังสุดท้ายในวันที 3 พฤษภาคม 2561 ใบสําคัญแสดงสิทธิ TCC-W2 จะหมดอายุและ
สินสุดการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตงแต่
ั วนั ที 4 พฤษภาคม 2561 เป็ นต้นไป
8. วิ ธีการชําระเงิน
8.1 ชําระโดย เช็ค / ดราฟท์ / แคชเชียร์เช็ค / ตั .วแลกเงินธนาคาร ทีสามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1
วันทําการ ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนาม “จองซือหุ้นเพิม ทุน บริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน)”
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โดยเช็คจะต้องลงวันทีไม่เกิ นวันที 29 เมษายน 2561 และยืนความจํานงระหว่างวันที 18-29 เมษายน 2561 ในวัน
ทําการ เวลา 9.00 - 15.00 น. หรือ
8.2 ชําระโดยเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขา All Seasons Place (ถนนวิทยุ) เลขทีบญ
ั ชี
155-2-19058-5 ชือบัญชี “จองซือหุน้ เพิม ทุนบริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน)” หรือบัญชี “Thai
Capital Corporation Plc. For Share Subscription” โดยโอนเงิ นเข้าบัญชีไม่เกิ นวันที 2 พฤษภาคม 2561 เวลา
15.00 น. และยืนความจํานงระหว่างวันที 18 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561 ในวันทําการ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
9. เอกสารในการยืนความจํานง
9.1 แบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สทิ ธิซอหุ
ื น้ สามัญของบริษทั ทีกรอกรายละเอียดครบถ้วน (สามารถติดต่อขอรับได้ที
บริษทั หรือ Download แบบฟอร์มได้ที www.thaicapital.co.th)
9.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ (สําหรับระบบไร้ใบหุน้ )
9.3 เอกสารประกอบการแสดงตน
ก) บุคคลสัญชาติไทย:
สําเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
ข) บุคคลต่างด้าว:
สําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
ค) นิตบิ ุคคลในประเทศ:
สําเนาหนังสือรับรองบริษทั พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผูม้ อี ํานาจลงลายมือชือตามข้อ
ก) หรือ ข) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
ง) นิตบิ ุคคลต่างประเทศ:
สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผูม้ ี
อํานาจลงลายมือชือตามข้อ ก) หรือ ข) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
9.4 เอกสารการชําระเงิน (เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดราฟท์ หรือสําเนา Pay-in Slip ตามข้อ 9.1 และ 9.2 พร้อมเขียนชือ นามสกุล ทีอ ยู่ และเบอร์โทรศัพท์ทตี ดิ ต่อได้ไว้ดา้ นหลัง)
10. สถานทีติดต่อขอใช้สิทธิ
บริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน)
เลขที 87/2 อาคารซีอาร์ซที าวเวอร์ ชัน 45 ออลซีซ ั นส์เพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2685-3600
โทรสาร 0-2685-3607
ผูป้ ระสานงาน : คุณภาวิณี ตรีกาญจนานันท์
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกําพล พัฒนาอนุกูล)
ประธานเจ้าหน้าทีฝ า่ ยการเงิน
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