ที่ สบ (ทป) 010/2563
วันที่ 8 มิถุนายน 2563
เรื่อง

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1 ครั้งที่ 6 (ครั้งสุดท้าย)

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

ตามที่ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ได้ออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ( CRANE-W1 )
จำนวน 60,633,189 หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันทำการ ทุกวันที่ 15 ของเดือน กรกฎาคม และมกราคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดให้วันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 15 มกราคม 2561 และวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย คือวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1 ครัง้ ที่ 6 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย โดย
จะครบกำหนดในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ดังนี้
1. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 11 มิถุนายน 2563 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
CRANE-W1
2. ระยะเวลาหยุดพักการซื้อขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 8 มิถุนายน 2563 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
CRANE-W1 (ขึน้ เครื่องหมาย SP)
3. การสิ้นสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1 : ตัง้ แต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ใบสำคัญแสดงสิทธิ
CRANE-W1 จะหมดอายุ และสิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
: วันที่ 17 มิถุนายน 2563 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
5. วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
: วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
6. อัตราการใช้สิทธิ
: 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ
7. ราคาการใช้สิทธิ
: 3.00 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
8. เอกสารในการยื่นความจำนง
8.1 แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซอื้ หุ้นสามัญ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการ (แบบฟอร์มแสดง
ความจำนงการใช้สิทธิฯ สามารถติดต่อขอรับได้ที่บริษัทฯ หรือ Download แบบฟอร์มได้ที่ WWW.CHUKAI.CO.TH ) พร้อม
ลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่าผู้ถือหุ้นนั้น มีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิตาม
จำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
8.2 ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายในระยะเวลาที่กำหนด โดย
ไม่เกินวันทีใช้สิทธิ โดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดังนี้

8.2.1 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ” เลขที่บัญชี 054-7-13939-4 ประเภทบัญชี ออม
ทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 โดยแนบหลักฐานการโอนเงินให้แก่บริษัท
ฯ ภายในวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง
8.2.2 ชำระโดยเช็ค ดร๊าฟ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร
ภายในวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท ชูไก จำกัด มหาชน)”
9. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
9.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
9.2 บุคคลต่างด้าว
9.3 นิติบคุ คลในประเทศ

:
:
:

9.4 นิติบุคคลต่างประเทศ

:

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาหนังสือรับรองบริษัท โดยกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกไม่เกิน 6
เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของ
ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 9.1 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาเอกสารการจดทะเบียน ซึ่งรับรองโดย Notary Public ที่ออกไม่
เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสาร
หลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 9.2 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

10. สถานที่ติดต่อขอใช้สิทธิ
บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 44/88 หมู่ที่ 1 ถนนเทพรัตน กม.22 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ 02-715-0000 ต่อ 1004 หรือ 1029
โทรสาร 02-316-6574
อีเมล์ info@chukai.co.th
ผู้ประสานงาน : นางสาววนิดา ดาราฉาย หรือนางจิตรา ทองสมุทร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

( นางสาววนิดา ดาราฉาย )
เลขานุการบริษัท

