
 

 

ท่ี สบ (ตท) 015/2560 

          วนัท่ี  28  ธนัวาคม  2560  

 

เร่ือง  แจง้ก าหนดใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1  คร้ังท่ี 1  วนัท่ี 15 มกราคม 2561 

 

เรียน ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1 

 บริษทั  ชูไก  จ ากดั (มหาชน)  
  
 ตามท่ี บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน)  ไดอ้อก และจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัคร้ังท่ี 1 ( CRANE - W1 ) 

จ านวน  60,633,189  หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบริษทัท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสดัส่วน ใน

อตัราส่วน 1 หุน้สามญัท่ีออกใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า  ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถ

ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 3.00 บาท โดยมีก าหนดการใชสิ้ทธิไดใ้นวนัท าการ ทุกวนัท่ี 15 ของเดือน กรกฎาคม  

และ  มกราคม ของแต่ละปี ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ   โดยก าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกตรงกบัวนัท่ี 15 มกราคม 2561 และ

วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563  
 

 บริษทัฯ ขอแจง้รายละอียดการแจง้ความจ านงการขอใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแดงสิทธิดงักล่าว คร้ังท่ี 1 ส าหรับวนัท่ี 15 

มกราคม 2561 ดงัน้ี 

 

1. วนั เวลา ยืน่ความจ านง : ระหวา่งวนัท่ี 8 – 12 มกราคม 2561 เวลา  9.00 น. ถึง 16.00 น.  

2. วนัใชสิ้ทธิ  : วนัท่ี 15 มกราคม 2561 

3. อตัราการใชสิ้ทธิ  : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุน้สามญั 1 หุน้ 

4. ราคาใชสิ้ทธิ  : 3.00 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 

5. วธีิการช าระเงิน 

5.1 ช าระโดยเงินโอนเขา้บญัชีออมทรัพย ์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  สาขา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2     

เลขท่ีบญัชี 054-7-13939-4  ช่ือบญัชี  “ บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) ”   โดยโอนเงนิเข้าบัญชีไม่เกนิวนัที ่12 

มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. และยืน่ความจ านงระหวา่งวนัท่ี 8 -12 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 



 

 

5.2 ช าระโดยเช็ค ดร๊าฟ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือค าสั่ง จ่ายเ งินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในเขต

กรุงเทพมหานคร ภายในวนัใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน)”  โดยเช็ค

จะต้องลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่ 10  มกราคม 2561  และยืน่ความจ านงระหวา่งวนัท่ี 8 -12 มกราคม 2561 เวลา 9.00 

น. – 16.00 น. 
 

6. เอกสารในการยืน่ความจ านง 

- แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั ท่ีกรอกรายละอียดถูกตอ้ง ครบถว้น พร้อมลงลายมือช่ือ

โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถขอรับแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิ

ไดท่ี้บริษทั หรือ Download แบบฟอร์มไดท่ี้  WWW.CHUKAI.CO.TH 

-  ตน้ฉบบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 

- หลกัฐานประกอบการแสดงตน 

o บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย   :   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

o บุคคลต่างดา้ว                       :    ส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

o นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

-    ส าเนาหนงัสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย ์พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนาม และ

ส าเนาบตัรประชาชน ของผูมี้อ านาจลงนาม  พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

o นิติบุคคลต่างประเทศ 

-    ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตั้งนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั และหนงัสือรับรอง ซ่ึง

รับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง และเอกสารหลกัฐานของผูมี้อ านาจลงนาม  พร้อม

รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

- เอกสารการช าระเงิน ( เช็ค ดร๊าฟ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือ  ส าเนา Pay-in Slip ตามขอ้ 5.2  พร้อมเขียน ช่ือ-นามสกลุ 

ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงั ) 

 

7. สถานท่ีติดต่อขอใชสิ้ทธิ 

นางสาววนิดา  ดาราฉาย  / เลขานุการบริษทั 

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน)   

เลขท่ี 42/62 หมู่ท่ี 14 ซอยจรรยาวฒัน์ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ต.บางแกว้  

http://www.chukai.co.th/


 

 

อ.บางพลี จ.สมุททรปราการ 10540  

โทรศพัท ์02-715-0000 ต่อ 71 

โทรสาร   02-316-6574 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

               ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                                                             บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) 

          

 

         ( นางสาววนิดา  ดาราฉาย ) 

                 เลขานุการบริษทั  
          

 

 


