ที่ สบ (ตท) 015/2560
วันที่ 28 ธันวาคม 2560

เรื่ อง

แจ้งกาหนดใช้สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2561

เรี ยน

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1
บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน)

ตามที่ บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน) ได้ออก และจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญครั้งที่ 1 ( CRANE - W1 )
จานวน 60,633,189 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญเดิมของบริ ษทั ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตามสัดส่วน ใน
อัตราส่วน 1 หุน้ สามัญที่ออกใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย สามารถ
ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 3.00 บาท โดยมีกาหนดการใช้สิทธิได้ในวันทาการ ทุกวันที่ 15 ของเดือน กรกฎาคม
และ มกราคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยกาหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 15 มกราคม 2561 และ
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
บริ ษทั ฯ ขอแจ้งรายละอียดการแจ้งความจานงการขอใช้สิทธิตามใบสาคัญแดงสิ ทธิดงั กล่าว ครั้งที่ 1 สาหรับวันที่ 15
มกราคม 2561 ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

วัน เวลา ยืน่ ความจานง
:
ระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
วันใช้สิทธิ
:
วันที่ 15 มกราคม 2561
อัตราการใช้สิทธิ
:
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ต่อ หุน้ สามัญ 1 หุน้
ราคาใช้สิทธิ
:
3.00 บาท ต่อ 1 หุน้ สามัญ
วิธีการชาระเงิน
5.1 ชาระโดยเงินโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2
เลขที่บญั ชี 054-7-13939-4 ชื่อบัญชี “ บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน) ” โดยโอนเงินเข้ าบัญชีไม่ เกินวันที่ 12
มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. และยืน่ ความจานงระหว่างวันที่ 8 -12 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

5.2

ช าระโดยเช็ ค ดร๊ า ฟ ตั๋ว แลกเงิ น ธนาคาร หรื อค าสั่ ง จ่ า ยเงิ น ธนาคารที่ ส ามารถเรี ยกเก็ บ ได้ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร ภายในวันใช้สิทธิ แต่ละครั้ง โดยขีดคร่ อมสั่งจ่าย “บริ ษัท ชู ไก จากัด (มหาชน)” โดยเช็ ค
จะต้ องลงวันทีไ่ ม่ เกินวันที่ 10 มกราคม 2561 และยืน่ ความจานงระหว่างวันที่ 8 -12 มกราคม 2561 เวลา 9.00
น. – 16.00 น.

6. เอกสารในการยืน่ ความจานง
- แบบฟอร์มแสดงความจานงการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ ที่กรอกรายละอียดถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ
โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะสามารถขอรับแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ
ได้ที่บริ ษทั หรื อ Download แบบฟอร์มได้ที่ WWW.CHUKAI.CO.TH
-

-

-

ต้นฉบับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
หลักฐานประกอบการแสดงตน
o บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
o บุคคลต่างด้าว
: สาเนาหนังสื อเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
o นิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
- สาเนาหนังสื อรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนาม และ
สาเนาบัตรประชาชน ของผูม้ ีอานาจลงนาม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
o นิ ติบุคคลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสื อสาคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสื อรับรอง ซึ่ง
รับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผูม้ ีอานาจลงนาม พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
เอกสารการชาระเงิน ( เช็ค ดร๊ าฟ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อ สาเนา Pay-in Slip ตามข้อ 5.2 พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ดา้ นหลัง )

7. สถานที่ติดต่อขอใช้สิทธิ
นางสาววนิดา ดาราฉาย / เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน)
เลขที่ 42/62 หมู่ที่ 14 ซอยจรรยาวัฒน์ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ต.บางแก้ว

อ.บางพลี จ.สมุททรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-715-0000 ต่อ 71
โทรสาร 02-316-6574
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ชู ไก จากัด (มหาชน)

( นางสาววนิดา ดาราฉาย )
เลขานุการบริ ษทั

