
  
 

แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ากัด (มหาชน) หรือ “TCJ-W2” 
            

เรียน คณะกรรมการ บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 
 

 
 
ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผู้จองซื้อหุ้นสามัญ) 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจ าตัวประชาชน .......................................................................  บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขท่ีใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง .................................................... 

 นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล ..................................................................................  นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบุคคล ............................................................................. 

ชื่อ   นาย    นาง    นางสาว    อื่นๆ .......................................................................................................................................................................................  เพศ    ชาย    หญิง 

วัน/เดือน/ปีเกิด (ปี พ.ศ.) ............................................................ สัญชาติ .............................................. อาชีพ .................................................. เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี .................................................................. 

ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ เลขท่ี ........................................ หมู่ท่ี ........... ตรอก/ซอย .............................................................. ถนน ...................................................... แขวง/ต าบล .................................................. 

เขต/อ าเภอ .................................................................... จังหวัด ....................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................................. โทรศัพท์ ..................................................................... 

มีความประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ากัด (มหาชน) (“หุ้นสามัญ”) จ านวน .......................................................................... หน่วย 

ในอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กรณีถือเป็นใบส าคัญแสดงสิทธิ กรณีโอนผ่านศูนย์รับฝาก 
จ านวนหุ้น 

ชื่อผู้ถือ เลขท่ีใบส าคัญแสดงสิทธิ เลขท่ีเอกสารการโอน วันท่ีโอน เลขท่ีสมาชิกผู้โอน 
      
   ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)  
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)  

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทตามที่แสดงความประสงค์ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปนี้: ผู้จองซื้อโปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีเลือก 
 

 กรณีออกใบหุ้น: ให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้น และจัดส่งใบหุ้นท่ีได้รับจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ท่ีระบุไว้ข้างต้น  

 กรณีที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์: ให้ฝากหลักทรัพย์ตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท 
 ................................................... สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี  น าหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ชื่อ 
 ....................................................... เลขท่ี ..................................... ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อจองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์) พร้อมกันน้ีข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์
 ดังกล่าวด้วย 

 เงินโอน เข้า “บัญชีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ากัด (มหาชน)”   ธนาคารกสิกรไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขท่ี 450-1-01104-0  สาขาถ.บางนา-ตราดกม.18 

 เช็ค          แคชเชียร์เช็ค         ดร๊าฟท์       เลขท่ีเช็ค ............................................................ วันท่ี .......................................................  

 ธนาคาร ............................................................ สาขา ......................................................... โดยสั่งจ่าย “บัญชีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ากัด (มหาชน)” 

(กรณีเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันท าการจากวันใช้สิทธิแต่ละคร้ัง) 

 
 
 
 
 
 

          ลงชื่อ ............................................................................................. ผู้จองซื้อ 
                   (............................................................................................) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
เลขท่ี .................................................................................       วันท่ี ............................................................................. 
ข้าพเจ้า (ชื่อตามใบจอง) ................................................................................................................... ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ากัด (มหาชน) ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ จ านวน 
.......................................................... หน่วย ในราคาหน่วยละ 9.804 บาท รวมเป็นเงิน ............................................................... บาท (................................................................................................ บาท) 
โดยช าระเป็น   เงินโอน     เช็ค   แคชเชียร์เช็ค    ดร๊าฟท์  เลขท่ีเช็ค .......................................................... ลงวันท่ี ................................................................  
ธนาคาร ..................................................................... สาขา .................................. ............................................. พร้อมกันน้ี หากได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทด าเนินการส่งมอบหุ้น ดังน้ี 
 ออกเป็นใบหุ้น 
 ฝากใบหลักทรัพย์ในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก  บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เลขท่ี ............................................................................... 
 

          เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอ านาจ ........................................................................................ 
หมายเหตุ หากผู้จองซื้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ท่ีให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรงและจัดส่งไปท่ีฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขที่ 
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2009-9389 

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที.ซ.ีเจ เอเซีย จ ากัด (มหาชน)โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วน 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญและไม่ยกเลิกการจองซื้อข้างต้นนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส า คัญแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีระบุไว้ข้างต้น หรือไม่กรอก
รายละเอียดในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิให้ครบถ้วน หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) หรือไม่ช าระค่าจองซื้อใบส าคัญแสดงสิทธิให้ครบถ้วน ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทด าเนินการตามวิธีการและ
เงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิของ TCJ-W2 

หลักฐานการรับแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิ TCJ-W2 (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 

เลขท่ี ............................................................ 

วันท่ี ............................................................................ 



เร่ือง 

 

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ (XE) ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  คร้ังสดุท้าย 

บริษัท ท.ีซี.เจ.เอเซยี จ ากดั (มหาชน) (TCJ-W2)   

Notification of the Last Exercise (XE) of  TCJ-W2 

      ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้
ท่านทราบว่า 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บริษัท ท.ีซี.เจ.เอเซยี จ ากดั (มหาชน) 
 T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED 

  TCJ-W2 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XE     13/05/2020 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    15/05/2020 

 อัตราส่วน (Exercise ratio)    
               

  1:1.02 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Exercise price (Baht per share))    9.804   

 ก าหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Exercise Date)     21/05/2020 - 04/06/2020 

 วันที่บันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)  15/05/2020 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถ้าทา่นมอบหมายให้บริษัทฯ น าส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพ่ือใช้
สิทธ ิ
 ในการจองซื้อฯ ทา่นต้องน าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษทัฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

2. เช็คช าระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ  
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถูกต้อง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          26/05/2020  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพแนบส าเนาทะเบียนบ้าน  

 
 

 



 

 

 
 
                                         

       วนัท่ี 3 เมษายน 2563 
เร่ือง แจ้งการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ TCJ-W2 ครัง้สุดท้าย  
เรียน กรรมการผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 ตามที่ บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
(TCJ-W2) จ านวน  31,530,584 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมที่ได้จองซือ้และได้รับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมี
ก าหนดการใช้สิทธิในวนัท าการสดุท้ายของทุก ๆ เดือนของแต่ละปีปฎิทิน ยกเว้น วนัท าการสดุท้ายของเดือนมิถุนายน 2563 ให้ใช้
สิทธิในวนัครบก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ซึง่จะตรงกบัวนัศกุร์ที่ 5 มิถนุายน 2563  (เนื่องจากวนัท่ี 6 มิถนุายน 2563  ซึง่เป็นวนั
ครบอายุ 3 ปี ตรงกับวันหยุดท าการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ การใช้สิทธิครัง้สุดท้ายจึงเล่ือนเป็นวันท าการก่อนหน้า)  
 บริษัทขอแจ้งรายละเอียดการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TCJ-W2 ครัง้สดุท้ายใน 5 มิถุนายน 
2563   ดงันี ้

1. วันที่บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหยุดพักการซือ้ขายใบส าคัญแสดงสิทธิ TCJ-W2 (ขึน้
เคร่ืองหมาย SP) 

 วนัท่ี 13 พฤษภาคม - 5 มิถนุายน 2563 
2. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ TCJ-W2 
 วนัท่ี 15 พฤษภาคม- 5 มิถนุายน 2563 
3. ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย TCJ-W2 
 วนัท่ี 21 พฤษภาคม – 4 มิถนุายน 2563 
4. วันก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย TCJ-W2 
 วนัท่ี 5 มิถนุายน 2563 
5. วันสิน้สภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิ TCJ-W2 
 เมื่อพ้นก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายในวนัท่ี 5 มิถนุายน 2563 ใบส าคญัแสดงสิทธิ TCJ-W2 จะหมดอายแุละสิน้สดุ

การเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ตัง้แต่วนัท่ี 6 มิถนุายน 2563 เป็นต้นไป 
6. อัตราและราคาการใช้สิทธิ 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิ (TCJ-W2) ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1.02 หุ้นสามญั ที่ราคาใช้สิทธิ 9.804 บาทต่อหุ้น 
7. วิธีการช าระเงนิ 
  ช าระโดยโอนเงิน เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัท า

การ นบัจากวนัแจ้งความจ านง โดยขีดคร่อมสัง่จ่าย“บญัชีการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ บริษัทที.ซี.เจ เอเซีย จ ากดั (มหาชน)”   

ธนาคารกสิกรไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 450-1-01104-0  สาขา     ถ.บางนา-ตราดกม.18 พร้อมทัง้เขียนชื่อ 

นามสกลุ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อไว้ด้านหลงั 

  ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทเรียกเก็บเงินจ านวนดงักล่าวได้แล้วเท่านัน้ และ

บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับเงินค่าซือ้หุ้นสามญัเป็นเงินสด 

 
 



 

 

 
 
 
8. เอกสารและหลักฐานในการยื่นความจ านงขอใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 

- ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน ขอรับได้ที่บริษัทหรือดาวน์โหลดจาก

เว็บไซต์ของบริษัท (www.tcjasia.com) 

- ต้นฉบบัใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ก าหนด ตามจ านวนที่ระบุในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญให้แก่บริษัทเอกสาร

ประกอบการแสดงตน 

 

• บคุคลธรรมดา : สญัชาติไทย ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรข้าราชการ/ส าเนา
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมส าเนาทะเบียน
บ้าน (ในกรณีที่มีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งท าให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่
ตรงกับใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล 
เป็นต้น) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

  ต่างดา้ว ส าเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อม
รับรองส าเนาถกูต้อง 

• นิติบคุคล : สญัชาติไทย ส าเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน
ก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ มีอ านาจลงนามลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถกูต้องพร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
และแนบส าเนาเอกสารบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่าง
ด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลง
นามของนิติบคุคลดงักล่าวพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

 ต่างดา้ว ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ 
และ/หรือ หนงัสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรา
ส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้
มีอ านาจลงนามที่ได้รับรองส าเนาเอกสารของนิติบคุคลดงักล่าวที่
ยงัไม่หมดอายพุร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

ส าเนาเอกสารประกอบการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของนิติบคุคลซึง่เป็นคนต่างด้าว ซึ่ง
ผู้มีอ านาจลงนามลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรอง 
ลายมือชื่อโดย Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถาน
กงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักล่าวได้จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง และมีอายุ
ไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิ 

 



 

 

 

 

 - เอกสารการช าระเงิน (เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ พร้อมทัง้เขียนชื่อ นามสกุล ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัท์ที่
ติดต่อไว้ด้านหลงั) 

9. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ 
 บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ากดั (มหาชน)  (ฝ่ายบญัชีและการเงิน) 

 เลขที่ 3 / 4 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

 โทรศพัท์ 02-3126228 ,02-3126955,02-3126699  ตอ่ 120  โทรสาร 0-2312-6748  

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

       ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                            
                (ดร.ทรงวฒุิ ไกรภสัสร์พงษ์)    
                       ผู้มีอ านาจรายงานสารสนเทศ 

 


