
 

 

 
 
 
        12 กนัยายน 2561 

 
 

เรือ่ง แจง้การใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญของใบส าคัญแสดงสทิธ ิTCJ-W2 ครัง้ที ่6 

 

เรยีน ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิTCJ-W2 

 บรษัิท ท.ีซ.ีเจ เอเซยี จ ากดั (มหาชน) 

 

 ตามที ่บรษัิท ท.ีซ.ีเจ เอเซยี จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) ไดอ้อกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญ
ของบรษัิท (TCJ-W2) จ านวน 31,530,490 หน่วย ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิทีไ่ดจ้องซือ้และไดรั้บการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุของ

บริษัท  มีก าหนดการใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธคิรัง้แรก ณ วันท าการสุดทา้ยของไตรมาสแรกที่นับแต่วันที่ออก

ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ(“วันเริม่ใชส้ทิธ”ิ) คอืวันที ่30 มถิุนายน 2560 และวันก าหนดการใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธคิรัง้
ตอ่ไป คอื วันท าการสดุทา้ย ของทกุไตรมาส ของแตล่ะปีปฏทินิภายหลังจากวันเริม่ใชส้ทิธติลอดอายุของใบส าคัญแสดง

สทิธ ิ(3 ปี) หากวนัก าหนดใชส้ทิธติรงกับวนัหยุดท าการของบรษัิทใหเ้ลือ่นวนัก าหนดใชส้ทิธดิงักลา่วเป็นวันท าการสดุทา้ย
กอ่นหนา้วนัก าหนดใชส้ทิธ ิและวันใชส้ทิธวิันสดุทา้ยตรงกับวันที ่5 มถิุนายน 2563  (เนื่องจากวันที ่6 มถินุายน 2563  ซึง่

เป็นวันครบอายุ 3 ปี ตรงกับวันหยุดท าการของตลาดหลักทรัพยฯ์ ดังนัน้ การใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยจงึเลือ่นเป็นวนัท าการกอ่น

หนา้)  

 บรษัิทขอแจง้รายละเอยีดการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธ ิTCJ-W2 ครัง้ที ่6 ในวันที ่28 

กนัยายน 2561 ดงันี ้

 

1. ระยะเวลาการแจง้ความจ านง : ระหวา่งวนัที ่21 – 27 กนัยายน 2561 

ระหวา่งเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัท าการของบรษัิท 

 

2. วนัใชส้ทิธ ิ : วนัศกุรท์ี ่28 กนัยายน 2561 

 

3. อตัราการใชส้ทิธ ิ : ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ตอ่ 1.02 หุน้สามัญ 

 

4. ราคาการใชส้ทิธ ิ : 9.804 บาทตอ่หุน้ 

 

5. วธิกีารช าระเงนิ 

ช าระโดยโอนเงนิ เช็ค แคชเชยีรเ์ช็ค หรอื ดร๊าฟท ์ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันท าการ 

นับจากวันแจง้ความจ านง โดยขดีคร่อมสัง่จ่าย “บัญชกีารจองซือ้หุน้เพิม่ทุนบรษัิท ท.ีซ.ีเจ เอเซยี จ ากัด (มหาชน)”   

ธนาคารกสกิรไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 450-1-01104-0  สาขาถ.บางนา-ตราดกม.18 พรอ้มทัง้เขียนชื่อ 

นามสกลุ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไวด้า้นหลงั 

 

ทัง้นี้ การใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญดังกลา่วจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่บรษัิทเรยีกเก็บเงนิจ านวนดังกล่าวไดแ้ลว้เท่านัน้ และบรษัิท

ขอสงวนสทิธไิมรั่บเงนิคา่ซือ้หุน้สามัญเป็นเงนิสด 

 

6. เอกสารในการยืน่ความจ านง 

- ใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามัญที่กรอกรายละเอียดครบถว้น ขอรับไดท้ี่บรษัิทหรือดาวน์โหลดจาก

เว็บไซตข์องบรษัิท (www.tcjasia.com) 

- ตน้ฉบับใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธติามแบบทีบ่รษัิท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศ

ไทย) จ ากัด ก าหนด ตามจ านวนที่ระบุในใบแจง้ความจ านงการใชส้ ิทธิซื้อหุน้สามัญใหแ้ก่บริษัทเอกสาร

ประกอบการแสดงตน 

 

 

 

 

http://www.tcjasia.com/


 

 

 

 

 

 

 

• บคุคลธรรมดา : สญัชาตไิทย ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรขา้ราชการ /   

 ส าเนาบัตรพนักงานรัฐวสิาหกจิทียั่งไม่หมดอายุ พรอ้มส าเนาทะเบยีนบา้น (ในกรณีทีม่กีาร

 เปลีย่นชือ่/ชือ่สกลุ ซึง่ท าใหช้ือ่/ชือ่สกลุไมต่รงกบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิใหแ้นบเอกสารทีอ่อก

 โดยหน่วยงานราชการ เชน่ ทะเบยีนสมรส ใบหยา่ ใบแจง้เปลีย่นชือ่/ชือ่สกลุ เป็นตน้) พรอ้ม

 รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

 ตา่งดา้ว    ส าเนาใบตา่งดา้วหรอืหนังสอืเดนิทางทียั่งไมห่มดอายพุรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

• นติบิคุคล : สญัชาตไิทย ส าเนาหนังสอืรับรองทีก่ระทรวงพาณชิยอ์อกใหไ้มเ่กนิ 3 เดอืนกอ่นวนั 

  ก าหนดการใชส้ทิธ ิซึง่ผูม้อี านาจลงนามลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาถูกตอ้งพรอ้มประทับตรา

  ส าคญัของนติบิคุคล (ถา้ม)ี และแนบส าเนาเอกสารบตัรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบตา่งดา้ว 

  หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (แลว้แตก่รณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนติบิคุคลดงักลา่วพรอ้ม

  ลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

  ตา่งดา้ว ส าเนาหนังสอืส าคญัการจัดตัง้นติบิคุคล หนังสอืบรคิณหส์นธ ิและ/หรอื  

  หนังสอืรับรองของนติบิคุคล พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของ 

  นติบิคุคลนัน้ และประทบัตราส าคัญของนติบิคุคล (ถา้ม)ี และแนบส าเนาหนังสอืเดนิทางของ

  ผูม้อี านาจลงนามทีไ่ดรั้บรองส าเนาเอกสารของนติบิุคคลดังกล่าวทีย่ังไม่หมดอายุพรอ้มลง

  นามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

  ส าเนาเอกสารประกอบการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญของนติบิคุคลซึง่เป็นคนตา่งดา้ว ซึง่ผูม้ ี

  อ านาจลงนามลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ จะตอ้งไดรั้บการรับรองลายมอืชือ่โดย 

  Notary Public และรับรองโดยเจา้หนา้ทีส่ถานทตูไทย หรอืสถานกงสลุไทยในประเทศที ่

  เอกสารดังกลา่วไดจ้ัดท าหรอืรับรองความถกูตอ้ง และมอีายไุม่เกนิ 1 ปีกอ่นวนัก าหนดการใช ้

  สทิธ ิ

- เอกสารการช าระเงนิ (เช็ค แคชเชยีรเ์ช็ค หรอื ดร๊าฟท ์พรอ้มทัง้เขยีนชือ่ นามสกลุ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทท์ี่

ตดิตอ่ไวด้า้นหลงั) 

 

7. สถานทีต่ดิตอ่ในการใชส้ทิธ ิ

 บรษัิท ท.ีซ.ีเจ เอเซยี จ ากดั (มหาชน)  (ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ) 

 เลขที ่3 / 4 หมู ่9 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล ีจังหวดัสมทุรปราการ 

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

 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

 

       ขอแสดงความนับถอื 

 

                                                                        
               (ดร.ทรงวฒุ ิไกรภัสสรพ์งษ์) 

             ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 

 


