
                                                                                                                                                           

เลขทีใ่บจอง Subscription number…………………………………………  
 

ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ บริษทั ทีดบับลิวแซด คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
Subscription From for Capital Increase Ordinary Share of TWZ Corporation Public Company Limited 

                                                                                                                                                                                                   
วนัทีย่ ืน่ความจ านงการใชส้ทิธ ิ Date to notify the intention to exercise ………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                

เรยีน คณะกรรมการบรษิทั ทดีบับลวิแซด คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) To The Board of TWZ Corporation Public Company Limited  
ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว / นติบิุคคล) ................................................................................................................... วนั/เดอืน/ปีเกดิ ........... ............................ สญัชาต ิ.............................. เพศ ......................  
I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)                                                                                                                   Date of Birth                                          Nationality                           Gender  
อาชพี ..................................... ทีอ่ยู่เลขที ่................................... ตรอก/ซอย ........................................... ถนน ....... ................................ แขวง/ต าบล ................................ เขต/อ าเภอ .......... ............................ 
Occupation                              Address number                           Lane/Soi                                             Road                                     Sub-district                                  District  
จงัหวดั ................................... รหสัไปรษณยี์ ...............................ประเทศ .............................................. หมายเลขโทรศพัท ์.......................................................... 
Province                                 Postal Code                                 Country                                              Telephone number  

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี Tax ID number........................................................... ประเภทการเสยีภาษี  Type of Tax Paying    □ หกัภาษ ีTax to be deducted               □ ไมห่กัภาษ ี Tax not to be deducted 
                                                                   

□ บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน.…….………………………........................□ บุคคลธรรมดาซึง่เป็นคนต่างดา้ว เลขทีห่นังสอืเดนิทาง ....……………………………………………………….…  
   Thai natural person Identification card number                                                                                   Foreign natural person                Passport number  

□ นติบิุคคลสญัชาตไิทย เลขทะเบยีนนติบิุคคล.………………………………….……………….….….….□ นติบิุคคลซึง่เป็นคนต่างดา้ว      เลขทะเบยีนนติบิุคคล .…………………………………………………….….….  
   Thai juristic person Corporate registration number                                                                               Foreign juristic person                Corporate registration number  
โปรดแนบหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธพิรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants   
 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดต่อไปนี้ I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below: 
ประเภทการจองซือ้   
Subscription type 

จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ (หุ้น)   
No. of shares subscribed (shares) 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ (บาท)  
 Amount (Baht) 

□  จองซือ้น้อยกว่าสทิธิ  Subscription for less than the entitlement   

□  จองซือ้ตามสทิธิทัง้จ านวน  Subscription for full entitlement   

□  จองซือ้เกินสทิธิ (เฉพาะสว่นท่ีเพิ่ม)  Subscription in excess of the entitlement (only excess portion)   
 

พรอ้มนี้ ขา้พเจา้ขอสง่เงนิคา่จองซือ้หุน้สามญัดงักลา่ว ทีธ่นาคารสามารถเรยีกเกบ็เงนิในเขตกรงุเทพมหานครภายใน 2 วนัเทา่นัน้ ช าระโดย  
I/We herewith submit the payment to purchase such ordinary shares that can be collected in Bangkok only which paid by  

□ เชค็ Cheque  □ แคชเชยีรเ์ชค็ Cashier Cheque □ ดร๊าฟท/์ตัว๋แลกเงนิธนาคาร Bank Draft / Bill of Exchange □ โอนเงนิสด (แนบหลกัฐานการโอน) Cash payment (pay in slip attached)  
เลขทีเ่ชค็  Cheque Number ............................................... ลงวนัที ่ Dated.......................................... ธนาคาร  Bank .................................................... สาขา  Branch................................................  
สัง่จ่าย “บญัชีเพื่อการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ บริษทั ทีดบับลิวแซด คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)” บญัชกีระแสรายวนั บญัชเีลขที ่737-1-02174-9 ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาประชานเิวศน์ 1 
Payable to “TWZ Corporation Public Company Limited for shares subscription”, the current account at KBANK Prachaniwet 1 Branch, account number 737-1-02174-9 
 

เมือ่ขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักลา่ว ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทัฯ ด าเนนิการสง่มอบหุน้ ดงันี้ (โปรดเลอืกขอ้ใดขอ้หนึง่) : 
Upon being allocated the subscribed shares, I / We agree that the Company shall deliver the shares as follow (Please choose one only) :  
□ แบบไร้หลักทรัพย์ (Scripless) : น าหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตนเอง โดยการออกหุ้นส าหรับหุ้นที่ได้รับการจดัสรรในนาม “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” และด าเนินการให้
บรษิทัหลกัทรพัย์..................................................................... สมาชกิผูฝ้ากเลขที่……………....……….…... (ระบุชือ่ใดชือ่หนึง่ตามรายชือ่ทีป่รากฏดา้นหลงัแบบฟอรม์นี้) น าหุน้นัน้เขา้ฝากไวก้บั “บรษิทั ศูนย์รบัฝาก
หลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” เพือ่เขา้บญัชซีือ้ขายหุน้เลขที ่……………………….……………………….. ซึง่ขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันัน้   
    Scripless system: Deposit share into own securities trading account by issuing shares for the allotted shares in the name of “the Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositors” and proceed                     
for ……………………………………………….  Participant number ……..………..….…. (specify one of the companies listed on the back of this form), to deposit the said shares with the “Thailand Securities Depository Co., Ltd. for 
depositors” for my / our share trading account number.……………………….……………………….., maintained at such company.  

□ น าหุ้นเข้าฝากบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์: ใหอ้อกใบหุน้ส าหรบัหุน้ทีไ่ด้รบัการจดัสรรในนามของ “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” และน าหุน้นัน้เขา้ฝากไวก้บั “บรษิทั ศูนย์รบั
ฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชขีองบรษิทัผู้ออกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที ่600 เพือ่ขา้พเจ้า ทัง้นี้ ผูจ้องซื้อต้องกรอกเอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองซื้อหุน้เฉพาะผูท้ ีป่ระสงค์จะน าหลกัทรพัย์ฝากเขา้
บญัชบีรษิทัผู้ออกหลกัทรพัย์ และเอกสารตรวจสอบสถานะ FATCA ใหค้รบถ้วนและยื่นพรอ้มใบจองซื้อหุน้ฉบบันี้ (การถอนเป็นใบหุ้นในภายหลงั ผูจ้องซื้อต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามที ่บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด) 
      Deposit shares into the Issuer’s Account: Issue share for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositors” and Deposit the said share Thailand Securities Depository Co., Ltd. 
Under into the Issuer’s Account No.600 for my/our name. The subscriber must fill in additional details for depositing shares into the Issuer’s Account and FATCA documents, and submit together with this subscription form.         
(For issuing a share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by Thailand Securities Depository Co., Ltd) 

   □ แบบรับใบหุ้น : ให้ออกใบหุ้นส าหรบัหุ้นทีไ่ด้รบัการจดัสรรในนามของขา้พเจ้า  และส่งใบหุน้ให้กบัขา้พเจ้า โดยขา้พเจ้าอาจได้รบัใบหุ้นภายหลงัจากทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยรบัหุน้เพิม่ทุนดงักล่าว         
เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน และอนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทยแลว้  
       Scrip system: Issue a certificate for the allotted shares in my / our name and deliver it to me / us whereby, I / We may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said 
new shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand.  
 

ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้บัการจดัสรร หรอืไดร้บัการจดัสรรไมค่รบเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนนิการคนืเงนิคา่จองซือ้ หรอืเงนิสว่นต่างคา่จองซือ้ โดย   
If I/we have not been allotted with the shares or have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment by 

□ โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร  Bank transfer to ………………………………………..………………………….สาขา  Branch………………………………………..……………เลขบญัช ี Account No………………………………………………. 
ขา้พเจา้ตกลงยนืยนัวา่จะไมเ่พกิถอนการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญั หากขา้พเจา้ไมส่ง่ใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัทีไ่ดก้รอกรายละเอยีดครบถ้วนเรยีบรอ้ย พรอ้มดว้ย เชค็, แคชเชยีรเ์ชค็, ดร๊าฟท ์/ ตัว๋แลกเงนิ
ธนาคาร มาถงึบรษิทัฯ ภายในก าหนดระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิหรอืหาก เชค็, แคชเชยีรเ์ชค็, ดร๊าฟท ์/ ตัว๋แลกเงนิธนาคาร ทีส่ ัง่จ่ายไมผ่า่นการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืวา่ถอืวา่การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิ
สิน้สภาพลงโดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิ
I / We hereby confirm that this subscription is irrevocable. If I/We do not return this duly completed Form for the notification of the intention to exercise the Warrants, with payment (Cheque, Cashier Cheque, Bank Draft / Bill of 
Exchange) to the Company within the period for the notification of the intention to exercise the Warrants or the Cheque, Cashier Cheque, Bank Draft / Bill of Exchange has not been honored, it shall deem that the notification of 
the intention to exercise the Warrant is nullified without being exercised.  

                                                                                                    ลงชือ่ / Signed ..................................................................................... ผูจ้องซือ้หุน้สามญั / Subscriber  
                                                                                                                                                               (                                                                  )  

หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหุ้นสามญั (ผูจ้องซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) SUBSCRIPTION RECEIPT (SUBSCRIBER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION)  
เลขทีใ่บจอง Subscription Number………………………………………………                                                                                                                                วนัที ่Date ……………..……………………………………..
บรษิทั ทดีบับลวิแซด คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชื่อตามใบจอง) ……………………………………………………………..……เพื่อจองซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั ทดีบับลวิแซด คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
TWZ Corporation Public Company Limited has received money from (Name of subscriber)                                                         to purchase the ordinary shares of TWZ Corporation Public Company Limited under Warrants            
จ านวนหุน้สามญัทีไ่ดจ้ากการใชส้ทิธ ิ………………………….......................... หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.25 บาท     รวมเป็นเงนิ Total amount of ……………………..……………………. บาท Baht      
ช าระโดย paid by   □ เชค็ Cheque      □ แคชเชยีรเ์ชค็ Cashier Cheque      □ ดร๊าฟท/์ตัว๋แลกเงนิธนาคาร Bank Draft / Bill of Exchange      □ โอนเงนิสด (แนบหลกัฐานการโอนเงนิ) Cash payment (attach pay-in slip) 
เลขทีเ่ชค็ Cheque Number…………………….. ลงวนัที ่Dated.................................... ธนาคาร Bank ................................................. สาขา Branch..........................................  

□ น าหุน้เขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนเอง โดยออกใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” สมาชกิผูฝ้ากเลขที.่................................................บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที.่............................................................. 
Deposit share into own securities trading account by issuing shares in the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositors” Participant No. ………….…………….Securities trading account No. …….………….…………... 

□ น าหุน้เขา้ฝากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่600  Deposit shares into the issuer’s Account No. 600   □ แบบรบัใบหุน้ ออกเป็นใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้  Issue a share certificate in the name of subscriber                                                                                                                                                                                                
 

เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ  Authorized Officer …………………………………………….  


