เรียน ท่านลูกค้ า
เรือง การใช้ สิทธิจองหุ้นสามัญเพิ#มทุน SPORT

บริ ษัทขอแจ้ งรายละเอียด การใช้ สทิ ธิจองหุ้นสามัญเพิ#มทุน

: บริ ษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) [SPORT]

ลูกค้ าที#ได้ สทิ ธิในการจองซื 'อ ตามรายชื#อปิ ดสมุดทะเบียนในวันที#

: 5 ตุลาคม 2561

อัตราส่วนและราคาจอง

: 1 หุ้นเดิม : 3 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 0.20 บาท

ระยะเวลาการจองซื 'อและใช้ สทิ ธิ

: วันที# 29 ตุลาคม 2561 - 2 พฤศจิกายน 2561

ระยะเวลาการจองซื 'อและใช้ สทิ ธิ_NVDR

: วันที# 29 - 30 ตุลาคม 2561
เฉพาะวันทําการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง เวลา 15.30 น.

กรณีท่านลูกค้ าประสงค์ ให้ ทสิ โก้ ดาํ เนินการยืนเอกสารจองซือหุ้นเพิมทุน
ขอให้ ส่งเอกสารประกอบการจองซือฉบับจริง ทีกรอกข้ อมูลครบถ้ วนถูกต้ อง มายัง บล.ทิสโก้ ภายในเวลาทีกําหนด ดังนี

กรณีชําระค่าจองซื 'อด้ วยเช็คบุคคล, แคชเชียร์ เช็ค, ดร๊ าฟท์

: ส่ งกลับถึงบล. ทิสโก้ ภายใน วันที 30 ตุลาคม 2561

กรณีชําระค่าจองซื 'อด้ วยการโอนเงิน

: งดชําระด้ วยการโอนเงิน

กรณีลกู ค้ าได้ รับสิทธิจาก NVDR

: ส่ งกลับถึงบล. ทิสโก้ ภายใน วันที 29 ตุลาคม 2561

วิธีชําระเงิน
โอนเงิน

เช็คบุคคล ลงวันที#
แคชเชียร์ เช็ค, ดร๊ าฟท์
รายละเอียดของบัญชีธนาคารที#ใช้ รับชําระค่าจองซื 'อ (สัง# จ่าย)

: งดชําระด้ วยการโอนเงิน
: วันที# 29 - 31 ตุลาคม 2561
ซื 'อวันไหนลงวันที#วนั นัน' แต่ไม่เกิน วันที# 30 ตุลาคม 2561
: “บัญชีจองซือหุ้นเพิมทุน บริษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)”

สามารถเรี ยกเก็บเงินจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ ภายใน 2 วันทําการเท่านัน' พร้ อมทังระบุ
' ชื#อ-นามสกุล,เบอร์ โทร,เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นไว้ ด้านหลังเช็ค
กรณีลกู ค้ าอยูต่ า่ งจังหวัดขอให้ ชําระเงินเป็ นดร๊ าฟ หรื อ เงินโอน

วิธีชําระเงิน_NVDR
โอนเงินผ่าน

เช็คบุคคล ลงวันที#
แคชเชียร์ เช็ค, ดร๊ าฟท์
รายละเอียดของบัญชีธนาคารที#ใช้ รับชําระค่าจองซื 'อ (สัง# จ่าย)

: งดชําระด้ วยการโอนเงิน
: วันที# 29 - 30 ตุลาคม 2561
ซื 'อวันไหนลงวันที#วนั นัน' แต่ไม่เกิน วันที# 29 ตุลาคม 2561
: "DEPOSIT ACCOUNT FOR SUBSCRIPTION OF SIAM SPORT
SYNDICATE PUBLIC CO., LTD."

เอกสารประกอบการจองซือ
1. ใบจองซื 'อ ระบุข้อมูลเพื#อเข้ าบัญชี “บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด” สมาชิกผู้ฝากเลขที# “002”)
2. ใบรับรองการจอง กรณีไม่มีใบรับรองการจอง ลูกค้ าต้ องโทร.สอบถามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที#เบอร์ 02-009-9999 (TSD)
เพื#อตรวจสอบสิทธิที#ได้ รับ และกรอกเลขทะเบียนในใบจอง เนื#องจากลูกค้ าต้ องใช้ สิทธิจอง 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น : 1 ใบจองเท่านัน'
3. สําเนาบัตรประชาชน (รับรองสําเนาถูกต้ อง) กรณีบตั รตลอดชีพกรุ ณาแนบสําเนาทะเบียนบ้ าน (รับรองสําเนาถูกต้ อง)

4. หลักฐานการชําระเงินฉบับจริ ง
ตัวแทนในการรับจอง และสถานทีติดต่ อ

บริ ษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 66/26-29 ซอยรามอินทรา 40 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
ติดต่อ ฝ่ ายการเงิน คุณลัดดาวัลย์ ภูพ่ านิช Tel. 02-5088055
(สําหรับผู้ถือหุ้น NVDR ติดต่อยื#นเอกสารได้ ที# บ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ชัน' 4 โทร. 02-009-9999 ต่อ 9433-9443 ระยะเวลาในการรับจองเป็ นไปตามที# NVDR กําหนด)
หมายเหตุ ** กรณีทา่ นลูกค้ าส่งเอกสารการจองซื 'อไม่ทนั เวลาที#บริ ษัทกําหนด หรื อเอกสารไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนตามที#บริ ษัทตัวแทนกําหนด บริ ษัทไม่รับผิดชอบต่อผลเสียหายใด ๆ
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