เรียน ท่านลูกค้ า
เรือง การใช้ สิทธิจองหุ้นสามัญเพิ#มทุน CI

บริ ษัทขอแจ้ งรายละเอียด การใช้ สทิ ธิจองหุ้นสามัญเพิ#มทุน

FOR TISCO'S CLIENTS ONLY

: บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) [CI]

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

: 27 พฤศจิกายน 2561

อัตราส่วนและราคาจอง

: 5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 1.42 บาท (สามารถจองเกินสิทธิได้ )

ระยะเวลาการจองซื 'อและใช้ สทิ ธิ

: วันที# 11 - 17 ธันวาคม 2561

ระยะเวลาการจองซื 'อและใช้ สทิ ธิ_NVDR

: วันที# 11 - 12 ธันวาคม 2561
เฉพาะวันทําการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง เวลา 15.30 น.

กรณีท่านลูกค้ าประสงค์ ให้ ทสิ โก้ ดาํ เนินการยืนเอกสารจองซือ- หุ้นเพิมทุน
ขอให้ ส่งเอกสารประกอบการจองซือฉบับจริง ทีกรอกข้ อมูลครบถ้ วนถูกต้ อง มายัง บล.ทิสโก้ ภายในเวลาทีกําหนด ดังนี
กรณีชําระค่าจองซื 'อด้ วยเช็คบุคคล, แคชเชียร์ เช็ค, ดร๊ าฟท์
ส่ งกลับถึงบล. ทิสโก้ ภายใน วันที 12 ธันวาคม 2561
กรณีชําระค่าจองซื 'อด้ วยการโอนเงิน
: ส่ งกลับถึงบล. ทิสโก้ ภายใน วันที 13 ธันวาคม 2561
กรณีลกู ค้ าได้ รับสิทธิจาก NVDR

: ส่ งกลับถึงบล. ทิสโก้ ภายใน วันที 11 ธันวาคม 2561

วิธีชําระเงิน

โอนเงิน ได้ ตงแต่
ั'

: วันที# 11 - 13 ธันวาคม 2561

เช็คบุคคล ลงวันที#

วันที# 11 - 13 ธันวาคม 2561

แคชเชียร์ เช็ค, ดร๊ าฟท์

ซื 'อวันไหนลงวันที#วนั นัน' แต่ไม่เกิน วันที# 12 ธันวาคม 2561

รายละเอียดของบัญชีธนาคารที#ใช้ รับชําระค่าจองซื 'อ (สัง# จ่าย)

“บัญชีจองซือ- หุ้นเพิมทุน บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)”

โอนเงินได้ ที ธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน) สาขาชาญอิสระทาวเวอร์ 2
ประเภทบัญชีออมทรั พย์ เลขทีบัญชี 253-6-02855-2
วิธีชําระเงิน_NVDR

เช็คบุคคล ลงวันที#

: วันที# 11 - 12 ธันวาคม 2561

แคชเชียร์ เช็ค, ดร๊ าฟท์

ซื 'อวันไหนลงวันที#วนั นัน' แต่ไม่เกิน วันที# 11 ธันวาคม 2561

รายละเอียดของบัญชีธนาคารที#ใช้ รับชําระค่าจองซื 'อ (สัง# จ่าย)

"Charn Issara Development Public Company Limited for Share Subscription"

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 รตลอดชีพกรุณาแนบสําเนาทะเบียนบ้ าน (รับรองสําเนาถูกต้ อง)
4. หลักฐานการชําระเงินฉบับจริ ง
5. จองเกินสิทธิ กรุณาแนบสําเนาหน้ าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้ าแรกประเภทออมทรัพย์หรื อกระแสรายวัน (รับรองสําเนาถูกต้ อง)
ตัวแทนในการรับจอง และสถานทีติดต่ อ

บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ เลขที# 2922/200 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชัน' 10 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กทม. 10310
ติดต่อ Tel. 0-2308-2020 ต่อ 546, 541 Fax. 0-2308-2990
(สําหรับผู้ถือหุ้น NVDR ติดต่อยื#นเอกสารได้ ที# บล.ทิสโก้ จํากัด สํานักงานใหญ่ ชัน' 4 โทร. 02-6336441-5 ระยะเวลาในการรับจองเป็ นไปตามที# NVDR กําหนด)
หมายเหตุ ** กรณีทา่ นลูกค้ าส่งเอกสารการจองซื 'อไม่ทนั เวลาที#บริ ษัทกําหนด หรื อเอกสารไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนตามที#บริ ษัทตัวแทนกําหนด บริ ษัทไม่รับผิดชอบต่อผลเสียหายใด ๆ

