บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
176/1,1480 หมูท่ ่ี 1 ถนนสุขมุ วิท ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1
ที่ สป.14/ 2561
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
เรือ่ ง

แจ้งกําหนดการใช้สทิ ธิครัง้ เดียว และถือเป็ นครัง้ สุดท้าย ของใบสําคัญแสดงสิทธิ CWT-W4 ทีจ่ ะซือ้ หุน้ สามัญ CWT
ของบริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีบ่ ริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษทั ครัง้ ที่ 4 (“CWT-W4”) ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จํานวนรวมทัง้ สิน้ 68,783,107 หน่ วย
โดยผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญของบริษทั ได้ทงั ้ สิน้ 1 ครัง้ และ ถือเป็ นครัง้ สุดท้าย ซึ่งตรงกับวันที่ 24
มกราคม 2562
บริษทั ขอแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับการแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิครัง้ แรกและถือเป็ นครัง้ สุดท้ายทีจ่ ะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษทั ดังนี้
- วันทีข่ อขึน้ เครือ่ งหมาย SP
- วันปิ ดสมุดทะเบียนเพือ่ พักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
- วันกําหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย

28 ธันวาคม 2561 - 24 มกราคม 2562
3 มกราคม - 24 มกราคม 2562
24 มกราคม 2562

1. อัตรา และราคาการใช้สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ได้ 1 หุน้ ในราคาใช้สทิ ธิ 3.00 บาทต่อหุน้
2.

ระยะเวลาแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ
วันที่ 9 มกราคม 2562 ถึง 23 มกราคม 2562 ตัง้ แต่เวลา 09.00 -15.30 น.

3. วิ ธีการใช้สิทธิ
ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษทั ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิ

สามารถขอรับใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ท่ี

3.1 ในกรณีทใ่ี บสําคัญแสดงสิทธิอยูใ่ นระบบไร้ใบหุน้ (Scriptless) ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิทต่ี อ้ งการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญต้องแจ้ง
ความจํานงและกรอกแบบคําขอ เพือ่ ขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือเพือ่ ให้ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาํ หนด โดยยืน่ ต่อบริษทั หลักทรัพย์ทท่ี าํ หน้าทีเ่ ป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน
และบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าว จะดําเนินการแจ้งกับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ เพือ่ ขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ นําไปใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญกับบริษทั เพื่อดําเนินการใช้สทิ ธิตามทีร่ ะบุไว้
ข้างต้น
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บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
176/1,1480 หมูท่ ่ี 1 ถนนสุขมุ วิท ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1
3.2 ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีป่ ระสงค์จะใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญจะต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการแจ้ง
ความจํานงในการใช้สทิ ธิ โดยดําเนินการและส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ให้แก่บริษทั ตามสถานทีข่ า้ งต้น
(ก) ใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญทีไ่ ด้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ
(ข) ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามแบบทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาํ หนด ซึง่ ผูถ้ อื ใบสําคัญ
แสดงสิทธิลงลายมือชื่อผูโ้ อนด้านหลัง ตามจํานวนทีร่ ะบุอยูใ่ นใบแจ้งความจํานงการใช้สทิ ธิ และหนังสือมอบ
อํานาจให้ผอู้ ่นื มารับใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิทย่ี งั มิได้ใช้สทิ ธิ (ถ้ามี)
(ค) ชําระเงินตามจํานวนในการใช้สทิ ธิ ตามทีร่ ะบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ โดยผูถ้ อื ใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีป่ ระสงค์จะใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญจะต้องชําระเป็ น เงินสด เช็ค
ดร๊าฟท์ ตั ๋วแลกเงินธนาคาร หรือคําสังจ่
่ ายเงินธนาคาร ทีส่ ามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร
ภายใน 2 วันทําการ นับจากวันทีใ่ นการใช้สทิ ธิแต่ละครัง้ โดยขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ าย “บริ ษทั ชัยวัฒนา
แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)” เลขที่บญ
ั ชี 219-0-43613-3 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคาร
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา ปากนํ้า ทัง้ นี้ การใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์กต็ ่อเมือ่ บริษทั ได้
เรียกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านัน้ หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุผลใด ๆ ทีม่ ไิ ด้เกิดจากบริษทั ให้
ถือว่าผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษทั ตกลงให้ถอื เป็ นการยกเลิกการขอใช้สทิ ธิในครัง้
นัน้ แต่ทงั ้ นี้ไม่เป็ นการตัดสิทธิทจ่ี ะใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญในครัง้ ต่อไป เว้นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้สทิ ธิในครัง้
สุดท้าย ให้ถอื ว่าหมดสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป
ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะเป็ นผูร้ บั ภาระค่าอากรแสตมป์ทเ่ี กิดขึน้
อัน
เนื่องมาจากการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพือ่ ซือ้ หุน้ สามัญ
(ง) หลักฐานประกอบการจองซือ้
1. บุคคลสัญชาติไทย
: สําเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
2. บุคคลต่างด้าว
: สําเนาบัตรหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
3. นิตบิ ุคคลในประเทศ
: สําเนาหนังสือรับรองบริษทั
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดย
กรรมการผูม้ อี าํ นาจทีม่ ชี ่อื ปรากฏอยูใ่ นหนังสือรับรองบริษทั นัน้
และเอกสารหลักฐานของผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2.
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
4. นิตบิ ุคคลต่างประเทศ
: สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผูม้ อี าํ นาจลง
ลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
หากบริษทั ได้รบั หลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือจํานวนเงินทีบ่ ริษทั ได้รบั ชําระไม่ครบ
ตามจํานวนทีร่ ะบุไว้ในใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ หรือบริษทั ตรวจสอบได้วา่ ข้อความทีผ่ ถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญนัน้ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้อง ผูถ้ อื
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ต้องทําการแก้ไขให้ถกู ต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงใช้สทิ ธิในแต่
ละครัง้ หากผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่ทาํ การแก้ไขให้ถกู ต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษทั จะ
ถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ และบริษทั จะจัดส่งเงินทีไ่ ด้รบั และ ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ คืนให้แก่ผถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันทีก่ าํ หนดการใช้สทิ ธิ โดยไม่มดี อกเบีย้ ให้ไม่วา่ กรณีใด ๆ
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บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
176/1,1480 หมูท่ ่ี 1 ถนนสุขมุ วิท ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1
หมายเหตุ : สามารถดาวน์ โหลดแบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของ บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) และเอกสารประกอบได้ที่
http://www.cwt.co.th/ir_center/Data%2061/Conversion Form cwt-w4 Exercise_Form Warrant- CWT once and for all.pdf

4. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ
คุณกรภัทร กลิน่ ธูป (จิว๋ ) สํานักงานส่วนกลาง (ตึกเฟอร์นิเจอร์)
บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตําบลแพรกษา
อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2703-7880-1 ต่อ 105
อีเมล์ : kornrapat@cwt.co.th
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ

ขอแสดงความนับถือ

................................
(นายวีระพล ไชยธีรตั ต์)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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