วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553
เรื่อง

แจงการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัท ไทยยูนีคคอยลเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ขอแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแจงความจํานงการใชสิทธิในการซื้อ
หุนสามัญของบริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท (TUCC-W1) ดังนี้
ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท (TUCC-W1)
1. ระยะเวลาการยื่นความจํานงการใชสิทธิสําหรับเดือน พฤศจิกายน 2553 อยูในระหวางวันที่ 23 – 26 และ 29 พฤศจิกายน
2553 เวลา 9.30 น.ถึง 15.30 น.
2. วันกําหนดการใชสิทธิ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
3. ราคาในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญหุนละ 1.50 บาท
4. อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1 หุน
5. เอกสารในการยื่นความจํานง
5.1 ใบแจงความจํานงในการใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่กรอกรายละเอียดครบถวน (ติดตอขอรับใบแจงความ
จํานงการใชสิทธิไดที่ฝายบัญชีและการเงินของบริษัท หรือดาวนโหลดจากเว็บไซตของบริษัท www.tuccplc.com)
5.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ (สําหรับระบบไรใบหุน)
5.3 เงินสด เช็ค ดราฟ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคําสั่งจายเงินธนาคารที่เรียกเก็บเงินไดในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2
วันทําการนับจากวันที่ในการใชสิทธิแตละครั้ง และขีดครอมเฉพาะสั่งจาย "บริษัท ไทยยูนีคคอยลเซ็นเตอร จํากัด
(มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุน" หรือ "TUCC PLC. for shares subscription” หรือโอนเงินสดเขาบัญชีเลขที่ 122-309543-9 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสําโรง พรอมสงสําเนาใบนําฝาก
5.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ สําเนาใบตางดาว
หรือสําเนาหนังสือเดินทางพรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีบุคคลตางดาว) หรือ สําเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุ
ไมเกิน 6 เดือน) พรอมรับรองสําเนาถูกตองและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีนิติบุคคลในประเทศ) หรือ สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public (อายุ
ไมเกิน 6 เดือน) พรอมรับรองสําเนาถูกตองและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีนิติบุคคลตางประเทศ)
6. สถานที่ติดตอขอใชสิทธิ
ฝายบัญชีและการเงิน
บริษัท ไทยยูนีคคอยลเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู เลขที่ 809 หมูที่ 4 ซอย 14 ถนนพัฒนา 1
ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท 0-2709-3034-6 และ 0-2709-3984-6
โทรสาร. 0-2709-3037-8

7. เงื่อนไข
7.1. จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญคือใบสําคัญแสดง
สิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1 หุนเทานั้น นอกเสียจากวาจะไดมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังที่ไดแจงไวในหนังสือชี้
ชวนเกี่ยวกับการใชสิทธิและราคาตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
7.2. แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิจะสมบูรณในกรณีที่การยื่นเอกสารครบถวนพรอมกับ เช็ค ดราฟ ตั๋วแลกเงิน
ธนาคาร หรือคําสั่งจายเงินธนาคาร ผานการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิรัตน เสวี)
ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ

แบบฟอรมแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุน สามัญของบริษัท ไทยยูนีคคอยลเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
อัตราการใชสิทธิเทากับ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ : 1 หุนสามัญในราคาหุนละ 1.50 บาท
ระยะเวลาการใชสิทธิ
ครั้งที่ 2 : 29 พฤษภาคม 2552
ครั้งที่ 1 : 28 พฤศจิกายน 2551
ครั้งที่ 4 : 31 พฤษภาคม 2553
ครั้งที่ 5 : 30 พฤศจิกายน 2553
ระยะเวลายื่นความจํานง
ครั้งที่ 2 : 22 และ 25 – 28 พฤษภาคม 2552
ครั้งที่ 1 : 21 – 27 พฤศจิกายน 2551
ครั้งที่ 4 : 24 – 28 พฤษภาคม 2553
ครั้งที่ 5 : 23 และ 26 – 29 พฤศจิกายน 2553
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถยืน่ ความจํานงไดในระหวางเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น.

ครั้งที่ 3 : 30 พฤศจิกายน 2552
ครั้งที่ 6 : 13 พฤษภาคม 2554
ครั้งที่ 3 : 23 – 27 พฤศจิกายน 2552
ครั้งที่ 6 : 22 เมษายน 2554 – 12 พฤษภาคม 2554

วันที่ยื่นความจํานงการใชสิทธิ
เรียน คณะกรรมการ บริษัท ไทยยูนีคคอยลเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
ขาพเจา (นาย / นาง / น.ส. / นิติบุคคล)
โปรดระบุประเภทผูจองซื้อหุน
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขที่บัตรประชาชน
บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว เลขทีใ่ บตางดาว / หนังสือเดินทาง

ที่อยู
โทรศัพท

นิติบุคคลในประเทศ
นิติบุคคลตางประเทศ

เลขทะเบียนนิติบุคคล
เลขทะเบียนนิติบุคคล

รหัสไปรษณีย
เพศ
หญิง

วัน / เดือน / ป เกิด

ชาย

ในฐานะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ไทยยูนีคคอยลเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ขาพเจามีความประสงคที่จะใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของ
บริษัท ไทยยูนีคคอยลเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1. จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิ
หนวย
2. จํานวนหุนสามัญที่ไดจากการขอใชสิทธิ
หุน
3. จํานวนเงินที่ตองชําระในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
บาท
4. ขาพเจาไดชําระคาการใชสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาว โดย สั่งจาย “บริษัท ไทยยูนีคคอยลเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุน”
เลขที่บัญชี 122-3-09543-9
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสําโรง
เงินสด / Cash

เงินโอน / Transfer

เช็คธนาคาร / Cashier Cheque

ดราฟท / Draft

เลขที่เช็ค
วันที่
ธนาคาร
5. ในครั้งนี้ ขาพเจาไดสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ / ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จําซื้อหุนสามัญจํานวน
เลขที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวน
จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือหลังการใชสิทธิ
จํานวน
6. หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปนี้ (เลือกขอใดขอหนึ่ง)

สาขา

เช็คบุคคล / Cheque

ใบ ตามรายละเอียดดังนี้
หนวย
หนวย

ใหออกหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรนั้นไวในชื่อ " บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก " และดําเนินการให บริษัท ไทยยูนีคคอยลเซ็นเตอร จําด
(มหาชน) นํ า หุ น นั้ น เข า ฝากไว กั บ บริ ษั ท ศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย (ประเทศไทย) จํ า กั ด ตามข อ บั ง คั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยเพื่ อ บั ญ ชี ซื้ อ ขายหุ น ชื่ อ
....………………….….………….……..…… เลขที่ ...………..…..………..… ซึ่งขาพเจามีอยูกับบริษัท……..………….………………………… สมาชิกผูฝากเลขที่
ใหออกใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรนั้นไวในชื่อ “บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุนเขาฝากไวกับ บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด โดยนําเขาบัญชีของ ผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา (การขอถอนเปนใบหลักทรัพยในภายหลังผูจองซื้อหุนจะตองเสียคาธรรมเนียมรายการละ 65 บาท
โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
ใหออกใบหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรนั้นไวในชื่อของขาพเจา และสงมอบใบหุนมาใหขาพเจาภายใน 15 วัน นับจากวันที่ใชสิทธิซ้ือหุนตามที่อยูที่ระบุตามสมุดทะเบียนผูถือหุน ซึ่ง
ขาพเจาตกลงวา ขาพเจาอาจไดรับใบหุน หลังจากที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รับหลักทรัพยของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และอนุญาตใหทําการซื้อขายไดในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย

7.

หากขาพเจาชําระจํานวนเงินในการใชสิทธิไมครบถวน หรือไมสามารถใชสิทธิไดตามจํานวนที่ตองการ ขาพเจาตกลงใหบริษัท ดําเนินการดังตอไปนี้ (เลือกขอ
ใดขอหนึ่ง)
ถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนี้ส้นิ สภาพลง โดยไมมีการใช
ถือวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อมีจํานวนเทากับจํานวนที่จะไดรับตามจํานวนเงินในการใชสิทธิ ซึ่งบริษัทฯไดรับชําระไวจริงตามราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิในขณะนี้

ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนที่ประสงคจะใชสิทธิใหครบถวนภายในระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนี้ หาก
บริษัทฯไมไดรับเงินครบตามจํานวนในการใชสิทธิภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทฯจะถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนี้สิ้นสภาพลง โดยไมมีการใชสิทธิ เวนแตเปนการ
ใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทฯจะถือวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อมีจํานวนเทากับจํานวนที่จะไดรับตามจํานวนเงินในการใชสิทธิ ซึ่งบริษัทฯไดรับชําระไวจริง
ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะซือ้ หุน สามัญจํานวนดังกลาว และจะไมยกเลิกรายการที่ไดแสดงไวขางตนนี้ แตหากขาพเจาไมสงใบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญที่ไดกรอกรายละเอียด
ครบถวนเรียบรอยพรอมเอกสารประกอบและเงินสด /เงินโอน / เช็ค/ แคชเชียรเช็ค/ ตั๋วแลกเงินธนาคาร มาถึงบริษัทภายในกําหนดเวลาการจองซือ้ หรือ เช็ค/ แคชเชียรเช็ค/ ตั๋วแลกเงินธนาคารไม
ผานการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ใหถือวาขาพเจาแสดงเจตนาไมประสงคใชสทิ ธิการจองซื้อหุน

ลงชื่อ ………………………………………… ผูใชสิทธิจองซื้อ
(……………………….………………………..…….)

