AJA.007/2562
วันที่ 11 มีนาคม 2562
เรื่ อง
เรี ยน

กาหนดเวลาการใช้ สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี
จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (AJA-W1) ครัง้ ที่ 15 (วันที่ 29 มีนาคม 2562)
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริ ษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ

หุ้นสามัญของบริ ษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 1 (AJA-W1) เพื่อขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้ รับใบสาคัญแสดงสิทธิใน
วัน ที่ 7 พฤศจิ กายน 2557 และให้ ร วบรวมรายชื่ อ ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน
2557 นัน้ ผู้ถื อใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้น สามัญ ได้ ในวัน ท าการสุด ท้ า ยของมีน าคม มิถุนายน
กันยายน หรื อธันวาคม ของแต่ละปี โดยเริ่ มใช้ สิทธิ ครัง้ แรกในวันที่ 30 กันยายน 2558 และสามารถใช้ สิทธิ ครั ง้
สุดท้ ายได้ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ซึง่ รายละเอียดข้ อกาหนดการใช้ สทิ ธิปรากฎใน “ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและ
หน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท เอเจ แอดวานซ์
เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 1 ที่จะออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ”ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ สง่ เอกสารดังกล่าวลง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
บริ ษัทฯ ขอแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการจะใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ AJA-W1 ครัง้ ที่ 15 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ดังนี ้ :
1. วันกาหนดการใช้ สทิ ธิ

วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562

2. วันที่ยื่นความจานงการใช้ สทิ ธิ

วันศุกร์ ที่ 22 และวันจันทร์ ที่ 25 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562
ระหว่างเวลา 09.30 น.ถึงเวลา 15.30 น.

3. ราคาในการใช้ สทิ ธิ

1.527 บาทต่อหุ้น

4. อัตราการใช้ สทิ ธิ

ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1.30972 หุ้นสามัญ

5. บุค คลและสถานที่ ติ ด ต่อ ในการใช้ สิท ธิ ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
และรับใบแจ้ งความจานงใช้ สทิ ธิ

บริ ษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

427/2 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทรศั พ ท์ 1108 หรื อ 0-2451-6888 ต่ อ 303 หรื อ 311 โทรสาร
0-2451-5507 หรื อ 0-2451-5517
6. เอกสารในการยื่นความจานงการใช้ สิทธิ 1) แบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท เอเจ
ซื ้อหุ้นสามัญ

แอดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
(แบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิ ฯ) ที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ชั ด เจน และครบถ้ วนแล้ ว ทุ ก รายการ พร้ อมลงนามโดยผู้ ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถขอรับแบบแสดงความจานงการ
ใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้น สามัญ ได้ ที่สานักงานของบริ ษัท ฯ หรื อดาวน์ โหลด
จากเว็ปไซต์ของบริ ษัทฯ www.ajthai.com
2) ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อกรณีที่
ใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless System) ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้ สทิ ธิต้องแจ้ งความจานง และกรอก
แบบคาขอให้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด ยื่นต่อตลาด
หลักทรัพย์ (Broker) ของตน Broker จะแจ้ งบริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
สาหรับนาไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการซื ้อหุ้นที่จะยื่นกับบริ ษัทฯ
3) หลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิ มีดงั นี ้ :
(ก) บุคคลสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนซึ่งยัง
ไม่หมดอายุ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
(ข) บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย : สาเนาหนังสือเดินทางซึ่งยังไม่
หมดอายุ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
(ค) นิติบคุ คลในประเทศ : สาเนาหนังสือรับรองบริ ษัทที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้ สิทธิ พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือชื่ อ
ตาม (ก) หรื อ (ข) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
(ง) นิติบุคคลต่างประเทศ : สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้

บริ ษัท หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่
เกิน 6 เดือน ก่อนวันใช้ สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้ อม
รับรองสาเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือ
ชื่อตาม (ก) หรื อ (ข) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
4) ชาระเงินตามจานวนที่ใช้ สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความ
จ านงการใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ ภายในระยะเวลาที่
กาหนด โดยไม่เกินวันใช้ สทิ ธิ โดยวิธีหนึง่ วิธีใด ดังนี ้ :
(ก) โอนเงินสดเข้ าบัญชีเงินฝาก
ชื่ อ บั ญ ชี “บริ ษั ท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากั ด
(มหาชน) เพื่อการจองซือ้ หลักทรัพย์ รุ่ นที่ 1”
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา สาขาถนนพระรามที่ 2 ประเภท
ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 342-1-33184-0
แล้ วส่งสาเนาใบฝากเงินพร้ อมกับเอกสารข้ างต้ น ให้ แก่บคุ คล
ตามสถานที่ที่กาหนดในข้ อ 5
ในกรณีที่มีคา่ ใช้ จ่ายในการโอนเงินดังกล่าว ผู้จองซื ้อต้ องเป็ นผู้
รับภาระค่าใช้ จ่ายนัน้
(ข) ช าระโดยเช็ ค ดร๊ าฟท์ ตั๋ว แลกเงิ น ธนาคาร หรื อ ค าสั่ง
จ่ายเงิ นธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็ บเงิ นได้ ในเขตสานักหักบัญ ชี
กรุ งเทพฯ ภายใน 2 วันทาการ นับจากวันที่แจ้ งความจานงในการ
ใช้ สิทธิ แต่ละครั ง้ โดยขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะ “บริ ษัท เอเจ แอด
วานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื ้อหลักทรัพย์ รุ่ นที่
1” แล้ วส่งสาเนาเอกสารคาสัง่ จ่ายเงินนันพร้
้ อมกับเอกสารข้ างต้ น
ให้ แก่บคุ คลตามสถานที่ที่กาหนดในข้ อ 5
ทังนี
้ ้ การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษัท
ฯ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ แล้ วเท่านัน้

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางปรางค์ทิพย์ จันทร์ วิสฐิ ศักดิ)์
เลขานุการบริ ษัท

เลขที่ใบจอง/Form No. ……..…………..………………

แบบฟอร์ มแสดงความจานงการใช้ สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE COMMON SHARES OF AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
วันที่ยื่นความจานงการใช้สิทธิ / Date to notify the intention to exercise……………………………….
ทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิเลขที่/ Warrant holder registration No. ……………………………..
เรี ยน คณะกรรมการ บริ ษทั เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
To The Board of Directors of AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)………………………………………………………………………วัน/เดือน/ปี เกิด .............................…………… สัญชาติ .........................…………………. เพศ ……………………..
I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)
Date or Birth
Nationality
Sex
อาชีพ ………….......…….................... ที่อยูเ่ ลขที่ ........……......... ตรอก/ซอย .............................….……. ถนน …....................…...................... แขวง/ตาบล .......……............................. เขต/อาเภอ ……....……….......………...
Occupation
Address No.
Lane/Soi
Road
Sub-District
District
จังหวัด ...............…….….......................... รหัสไปรษณี ย์ .............…................. โทรศัพท์ ....................................................... ประเทศ …….....….............................................…….
Province
Postal Code
Telephone No.
Country
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี .......................………………………………… ประเภทการเสี ยภาษี
หักภาษี
ไม่หกั ภาษี
Tax ID No.
Type of Tax Planning
Tax to be deduced
Tax not to be deduced
โปรดระบุประเภทผูจ้ องซื้ อหุ้น พร้อมแนบสาเนาหลักฐานที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy)
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขบัตรประจาตัวเลขที่ ………………………………………………………………………………..
Thai Individual
ID Card No.
บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
ใบต่างด้าว / หนังสื อเดินทาง / เลขบัตรประจาตัวเลขที่ ………………………………………………..
Alien Individual
Alien Card/Passport / ID Card No.
นิติบุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนบริ ษทั ……………………………………………………………………………………..
Thai Juristic Entity
Company Registration No.
นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว
เลขทะเบียนบริ ษทั / เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี …………………………………………………………...
Alien Juristic Person
Company Registration No. / Tax ID No.
ในฐานะผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสามัญของ บมจ. เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ในการจองซื้ อหุ้นสามัญของ บมจ. เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
As a warrant holder of AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC CO.,LTD., I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase the common shares of AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC CO.,LTD. as stated below:
1.
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ขอใช้สิทธิ…………………………………………..……... หน่วย
Amount of the warrants to exercise
unit(s)
2.
อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย : 1.30972 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 1.527 บาท หรื อราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรื ออัตราการใช้สิทธิตามที่กาหนด
ไว้ในข้อ3.ของ”ข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิและผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิของบริ ษทั เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิม”
The exercise ratio is warrant 1 unit(s): common share 1.30972 share(s) with the exercise price of Baht 1.527 per share or adjusted price as stated in Section 3 of “Terms and Conditions of the Rights and Duties of
Warrant Issuer and Warrant Holders of AJ Advance Technology Public Company Limited No.1 to be issued and offered to the existing shareholders”
3.
รวมเป็ นเงินที่ตอ้ งชาระในการจองซื้ อหุ้นสามัญ ………………….........….. บาท (............................................................................................................................) และค่าอากร.................บาท (……………………...………)
Totaling of payment
Baht
and duty stamps
Baht
4.
ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้ อหุ้นสามัญดังกล่าว ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้นโดย
I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only : by
เช็คธนาคาร / Cashier Cheque
ดร๊ าฟท์ / Draft
เช็คบุคคล / Cheque
เงินโอน / Cash Transfer
สัง่ จ่าย “บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) เพือ่ การจองซื้อหลักทรัพย์ รุ่นที่ 1”
Payable to “AJ Advance Technology Public Company Limited for subscription No.1”
เลขที่เช็ค / Cheque No. ................……………................. วันที่ / Dated ........…………………............ ธนาคาร / Bank ……......….....………….............…...........สาขา / Branch…………..….................................……………..
5.
ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญและขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ถ้ามี) ดังนี้
I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the less warrants, which are not exercised (if any) as follows:
ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิ ทธิจานวน ….………………………....…..ใบ ตามรายละเอียด ดังนี้
Amount of delivered warrants ………………………………… certificate(s) with the following details:
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ...................……….………........ จานวนหน่วย ...........….……..….…..หน่วย
Warrant certificate(s) No. ……………………………………. amount ….……………………….units
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ...................…….….………........จานวนหน่วย................……….….... หน่วย
Warrant certificate(s) No. ……………………………………. amount ….……………………….units
รวมจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ส่งมา ...............………………..……….......…………... หน่วย
The total number of delivered warrants……………….…………………….………………………units
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี)............................….…….………….... หน่วย
Amount of the less warrants which are not exercised ( if any)……………………………..……....units
6.
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ (ผูจ้ องซื้ อหุ้นเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
If the common shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one)
ให้ออกหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้บริ ษทั ................................................................…............. สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ ….….................
นาหุ้นนั้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก เพื่อเข้าบัญชีซ้ื อขายหุ้นเลขที่ ……………....................................... ซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นั้น
Issue the common shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for ……………………………..………… participant No.……………..………., to deposit those
common shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account No.…….….………….…… that I/we have with the said Company.
 ให้ออกใบหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีที่จะมอบหมายให้บริ ษทั ดาเนินการใดๆ เพื่อทาให้การจัดทาใบหุ้นสามัญและการส่งมอบใบหุ้นสามัญมาให้ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการ นับจาก
วันที่ใช้สิทธิซ้ื อหุ้น
Issue the common share certificates in my name for the allotted amount of common shares. I/We hereby agree to assign the company to proceed in any manner to have the common share certificates made and delivered
to me within 15 business days after the exercise date.
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซื้ อหุ้นสามัญจานวนดังกล่าว หรื อในจานวนที่ท่านจัดให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื้ อหุ้นสามัญนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้ อหุ้นสามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้อย พร้อม
เช็ค / ดร๊ าฟท์ / แคชเชียร์ เช็ค /เงินสด มาถึงบริ ษทั ภายในกาหนดระยะเวลาแจ้งความจานงการใช้สิทธิ หรื อเช็ค / ดร๊ าฟท์ / แคชเชียร์ เช็คไม่ผา่ นการชาระเงินจากธนาคาร ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิการขอ
ซื้ อหุ้น
I/We, hereby, undertake to purchase the above amount of common shares or any amount as allotted to me. I shall not cancel my subscription, If I/we do not deliver this subscription form which has been completely
fitted in and cheque/ draft / cashier cheque / cash to the company within notification period or cheque / draft / cashier cheque be refused from that bank, I/we shall not intend to exercise the warrants.
ลงชื่อ/Signature ....…………………..…….………..............................................ผูจ้ องซื้ อหุ้นสามัญ(Subscriber)
( ..……............….................................…......................................... )
หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญ / Subscription Receipt (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้ อความในส่ วนนี้ด้วย / Subscribers please also fill in this section)
วันที่รับใบจอง/Date ……..……………………....…….
เลขที่ใบจอง / Form No. ……………………….................................
บริ ษทั เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก ....................................................………..……………............…. เพื่อจองซื้ อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิของบริ ษทั เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC CO.,LTD. has received the money from……………………………………………………. for a subscription of common shares of AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC CO.,LTD.
จานวนหุ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ ….…………………..….……......…........ หุ้น ในราคาหุ้นละ .....................บาท
รวมเป็ นเงินที่ชาระ ……….............…..……….……………….......... บาท (……..................................................................................................................................………..……………………..………. )
Amount of common shares received from the exercise of the right.............................................. shares. At the price of Baht/share .................Baht. Totaling amount of Baht …………………………………….……………. Baht
(…………………………..……………….….…...…)
เงินโอน / Cash Transfer
เช็คธนาคาร / Cashier Cheque
ดร๊ าฟท์ / Draft
เช็คบุคคล / Cheque เลขที่เช็ค / Cheque No.…………….…...................…........... วันที่ /Dated ………..…...........................
ธนาคาร / Bank ..........................……………..................................... สาขา / Branch ...................................……………….……..…
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) / Amount of the less warrants which are not exercised (if any) ……………………………………………………………………..…. หน่วย / units.
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับมอบอานาจ /Authorized Officer ...............................................................................…………
(
)

