TGPRO08/2561

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

เรื่อง แจ้งการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ TGPRO-W2 ครัง้ สุดท้าย
เรียน กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะ
ซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั (TGPRO-W2) จานวน 1,795,091,280 หน่ วย ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมทีไ่ ด้จองซื้อและได้รบั การ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั โดยมีกาหนดการใช้สทิ ธิในวันทาการสุดท้ายของทุก ๆ เดือนของแต่ละปี ปฎิทนิ
ยกเว้น วันทาการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 2561 ให้ใช้สทิ ธิในวันครบกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย ซึง่ จะตรง
กับวันที่ 27 มิถุนายน 2561
บริษทั ขอแจ้งรายละเอียดการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ TGPRO-W2 ครัง้
สุดท้าย ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ดังนี้
1. วันที่ บริ ษัท ขอให้ ต ลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยหยุดพัก การซื้ อขายใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ
TGPRO-W2 (ขึน้ เครื่องหมาย SP)
วันที่ 4 - 27 มิถุนายน 2561
2. วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ TGPRO-W2
วันที่ 6 - 27 มิถุนายน 2561
3. ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้าย TGPRO-W2
วันที่ 12 - 26 มิถุนายน 2561
4. วันกาหนดการใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้าย TGPRO-W2
วันที่ 27 มิถุนายน 2561
5. วันสิ้ นสภาพของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ TGPRO-W2
เมือ่ พ้นกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ใบสาคัญแสดงสิทธิ TGPRO-W2 จะ
หมดอายุและสิ้นสุดการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตงั ้ แต่วนั ที่ 28 มิถุนายน 2561
เป็ นต้นไป

6. อัตราและราคาการใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ (TGPRO-W2) 1 หน่วย ต่อ 0.40 หุน้ สามัญ ทีร่ าคาใช้สทิ ธิ 0.50 บาทต่อหุน้
7. วิ ธีการชาระเงิ น
ชาระเงินตามจานวนทีร่ ะบุในใบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญ (แบบแสดงความจานงการใช้
สิทธิ) สามารถติดต่อขอรับได้ทบ่ี ริษทั หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษทั (www.tgpro.co.th) โดยผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทป่ี ระสงค์จะใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ จะต้องชาระเงินให้แก่บริษทั ตามจานวนทีร่ ะบุในใบ
แบบแสดงความจานงการใช้สทิ ธิ โดยชาระได้ดงั นี้
(1) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทา
การ นับจากวันทีแ่ จ้งความจานงการใช้สทิ ธิ ซึ่งจะต้องลงวันที่ ไม่เกิ นวันที่ 25 มิ ถนุ ายน 2561
โดยขีด คร่อมสังจ่
่ าย “บ/ชจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบมจ.ไทย-เยอรมัน โปรดักส์” เลขที่บญ
ั ชี 718-248202-6 ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขา ถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระรามที่ 4)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ิดต่อไว้
ด้านหลัง ทัง้ นี้ เอกสารและหลักฐานในการแจ้งความจานงขอใช้สทิ ธิตามข้อนี้ จะต้องส่งมาถึง
สานักงานของบริษทั ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 25 มิ ถนุ ายน 2561
(2) โอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากของบริษทั ในชือ่ บัญชี “บ/ชจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนบมจ.ไทย-เยอรมัน โปร
ดักส์” เลขทีบ่ ญ
ั ชี 718-2-48202-6 ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขา ถนนรัชดาภิเษก
(สุขมุ วิท-พระรามที่ 4) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ทัง้ นี้ เอกสารและหลักฐานในการแจ้งความจานง
ขอใช้สทิ ธิตามข้อนี้ จะต้องส่งมาถึงสานักงานของบริษทั ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 26
มิ ถนุ ายน 2561
ทัง้ นี้ การใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริษัทเรีย กเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้แล้ว
เท่านัน้ และบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่รบั เงินค่าซือ้ หุน้ สามัญเป็ นเงินสด
8. เอกสารและหลักฐานในการยื่นความจานงขอใช้สิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ
8.1 ใบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญทีก่ รอกรายละเอียดครบถ้วน ขอรับได้ทบ่ี ริษทั หรือดาวน์
โหลดจากเว็บไซต์ของบริษทั (www.tgpro.co.th)
8.2 ต้น ฉบับ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิห รือ ใบแทนใบส าคัญ แสดงสิท ธิต ามแบบที่บ ริษัท ศูน ย์ ร ับ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด ตามจานวนทีร่ ะบุในใบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้
สามัญให้แก่บริษทั เอกสารประกอบการแสดงตน

 บุคคลธรรมดา :

 นิตบิ ุคคล :

สัญชาติไทย ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ ส าเนาบั ต ร
ข้า ราชการ/ส าเนาบัต รพนั ก งานรัฐ วิส าหกิจ ที่ย ัง ไม่
หมดอายุ พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีท่มี กี าร
เปลี่ ย นชื่อ /ชื่อ สกุ ล ซึ่ ง ท าให้ ช่ือ /ชื่อ สกุ ล ไม่ ต รงกับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารทีอ่ อกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลีย่ นชื่อ /
ชือ่ สกุล เป็ นต้น) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ต่างด้าว
สาเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่ หมดอายุ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
สัญชาติไทย สาเนาหนังสือรับรองทีก่ ระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน
3 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิ ซึง่ ผูม้ อี านาจลงนาม
ลงลายมือ ชื่อรับ รองส าเนาถู ก ต้อ งพร้อมประทับ ตรา
สาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาเอกสารบัตร
ประจ าตัว ประชาชน ส าเนาใบต่ า งด้ า ว หรือ ส าเนา
หนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี ) ของผู้ม ีอานาจลงนาม
ของนิตบิ ุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ต่างด้าว
ส าเนาหนั ง สื อ ส าคั ญ การจั ด ตั ง้ นิ ติ บุ ค คล หนั ง สื อ
บริค ณห์ส นธิ และ/หรือ หนังสือรับ รองของนิ ติบุ คคล
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูม้ อี านาจลงนาม
ของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล
(ถ้ามี) และแนบสาเนาหนังสือเดินทางของผูม้ ีอานาจลง
นามที่ได้รบั รองสาเนาเอกสารของนิตบิ ุคคลดังกล่าวที่
ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาเอกสารประกอบการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญของนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นคน
ต่า งด้าว ซึ่งผู้มอี านาจลงนามลงลายมือชื่อรับ รองส าเนาถูกต้องแล้ว
จะต้องได้รบั การรับรอง ลายมือชื่อโดย Notary Public และรับรองโดย
เจ้า หน้ า ที่ส ถานทูต ไทย หรือ สถานกงสุ ล ไทยในประเทศที่เ อกสาร
ดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวัน
กาหนดการใช้สทิ ธิ

8.3 เอกสารการชาระเงิน (ใบโอนเงิน เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล ที่
อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อไว้ดา้ นหลัง)

9. สถานที่ ติดต่อในการใช้สิทธิ
บริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 170/25-28 อาคารโอเชีย่ นทาวเวอร์ 1 ชัน้ 10
ซอยสุขมุ วิท 16 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2261-9955 ต่อ 1207
โทรสาร
0-2261-2959
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายอภินนั ท์ รัชฏสมบัต)ิ
ผูม้ อี านาจรายงานสารสนเทศ

