TGPRO12/2563

1 ธันวาคม 2563

เรื่ อง แจ้งกาหนดการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของ บมจ.ไทย-เยอรมัน
โปรดักส์ ครั้งที่ 3 (“TGPRO-W3”) ครั้งที่ 9
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริ ษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ
หุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้ งที่ 3 (TGPRO-W3) จานวนทั้งสิ้ น 1,944,509,396 หน่ วย ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มที่ ได้จองซื้ อหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั โดยมีกาหนดการใช้สิทธิ ในวันทาการสุ ดท้ายของทุก ๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน
เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม) ของแต่ละปี ปฏิทินตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2566
ซึ่ งเป็ นวันกาหนดใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย
บริ ษทั ขอแจ้งรายละเอียดการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ TGPRO-W3 ครั้งที่ 9 ใน
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ดังนี้
1. ระยะเวลาการแจ้ งความจานง
วันที่ 23 - 25 และ 28 - 29 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของทุกวันทาการของบริ ษทั
2. วันใช้ สิทธิ
วันที่ 30 ธันวาคม 2563
3. อัตราการใช้ สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้ สามัญ
4. ราคาการใช้ สิทธิ
0.50 บาทต่อหุน้

5. วิธีการชาระเงิน
ชาระโดยเช็ค แคชเชี ยร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ในกรุ งเทพมหานครภายใน 2 วันทาการ นับจาก
วันแจ้งความจานง โดยขี ดคร่ อมสั่งจ่าย “บ/ชจองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนบมจ.ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ ” เลขที่ บญ
ั ชี 718-248202-6 ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) สาขา ถนนรัชดาภิเษก (สุ ขมุ วิท-พระรามที่ 4) ประเภทบัญชีออมทรัพย์
พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ดา้ นหลัง
ทั้งนี้ การใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่ อบริ ษทั เรี ยกเก็บเงิ นจานวนดังกล่าวได้แล้วเท่ านั้น และ
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ไม่รับเงินค่าซื้ อหุน้ สามัญเป็ นเงินสด
6. เอกสารในการยืน่ ความจานง
- ใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญที่ กรอกรายละเอียดครบถ้วน ขอรับได้ที่บริ ษทั หรื อดาวน์โหลดจาก
เว็บไซต์ของบริ ษทั (www.tgpro.co.th)
- ต้นฉบับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามแบบที่บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด กาหนด ตามจานวนที่ระบุในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญให้แก่บริ ษทั
- เอกสารประกอบการแสดงตน
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนา
บัต รพนักงานรั ฐวิ ส าหกิ จที่ ยงั ไม่ หมดอายุ พร้ อมลงนามรั บรอง
สาเนาถูกต้อง (ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนชื่ อ/ชื่ อสกุล ซึ่ งทาให้ชื่อ/ชื่ อ
สกุลไม่ ต รงกับ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ให้แ นบเอกสารที่ ออกโดย
หน่ วยงานราชการ เช่ น ทะเบี ยนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่ อ/
ชื่อสกุล เป็ นต้น พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
 บุคคลธรรมดาซึ่ งเป็ นคนต่างด้าว : สาเนาใบต่างด้าวหรื อหนังสื อเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
 นิติบุคคลสัญชาติไทย
: สาเนาหนังสื อรับรองที่กระทรวงพาณิ ชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับ
จากวันที่ยื่นแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง โดยกรรมการผูม้ ีอานาจที่ มีชื่อปรากฏอยู่ใน
หนังสื อรับรองบริ ษทั นั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผูม้ ี

 นิติบุคคลซึ่ งเป็ นคนต่างด้าว

:

 คัสโตเดียน

:

อานาจลงลายมือชื่ อตามข้อ 1) หรื อ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
ส าเนาเอกสารการจดทะเบี ย นรั บ รองโดย Notary Public ของ
ประเทศที่ออกเอกสารนั้น อายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันการใช้สิทธิ
พร้ อมรั บรองสาเนาถูกต้อง โดยกรรมการผูม้ ี อานาจและเอกสาร
หลักฐานของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อตามข้อ 1) หรื อ 2) แล้วแต่กรณี
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ส าเนาเอกสารการจดทะเบี ย นรั บ รองโดย Notary Public ของ
ประเทศที่ออกเอกสารนั้น อายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันการใช้สิทธิ
พร้ อ มหนัง สื อ แต่ ง ตั้ง คัส โตเดี ย น หนัง สื อ มอบอ านาจ (ถ้า มี )
เอกสารหลักฐานของผูม้ ี อานาจลงลายมื อชื่ อตามข้อ 1) หรื อ 2)
แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ตามที่กล่าวข้างต้น บริ ษทั ของสงวน
สิ ทธิ ที่จะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ ออกในครั้งนั้น ๆ
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั รับแจ้งความจานงการใช้สิทธิ สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้ตามความเหมาะสม
- เอกสารการชาระเงิน (เช็ค แคชเชี ยร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ พร้อมทั้งเขียนชื่ อ นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
ที่ติดต่อไว้ดา้ นหลัง)
7. สถานที่ตดิ ต่ อในการใช้ สิทธิ
บริ ษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 170/25-28 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 10
ซอยสุ ขมุ วิท 16 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2261-9955 ต่อ 1207
โทรสาร 0-2261-2959

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายอภินนั ท์ รัชฏสมบัติ)
ผูม้ ีอานาจรายงานสารสนเทศ

