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

ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั ของบริษทั ทีดบับลิวแซด คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) (TWZ-W4) ครั �งที� 4

Form for the notification of the intention to exercise the Warrants of TWZ Corporation Public Company Limited (TWZ-W4) No.4 

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 / นิตบิุคคล) ................................................................................................................... วนั/เดอืน/ปีเกดิ ....................................... สญัชาต ิ.............................. เพศ ...................... 
I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)   Date of Birth    Nationality    Gender 
อาชพี ..................................... ทีอ่ยูเ่ลขที ่................................... ตรอก/ซอย ........................................... ถนน ....................................... แขวง/ต าบล ................................ เขต/อ าเภอ ...................................... 
Occupation Address number    Lane/Soi    Road    Sub-district    District 
จงัหวดั ................................... รหสัไปรษณีย ์...............................ประเทศ .............................................. หมายเลขโทรศพัท ์..........................................................  
Province    Postal Code    Country    Telephone number  

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

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

□ นิตบิุคคลสญัชาตไิทย เลขทะเบยีนนิตบิุคคล.………………………………….……………….….….….□ นิตบิุคคลซึง่เป็นคนต่างดา้ว      เลขทะเบยีนนิตบิุคคล .…………………………………………………….….….  
   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  

ในฐานะผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธจิะซื�อหุน้สามญัของบรษิทั ทดีบับลวิแซด คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) ครั �งที� 4  (“บรษิทัฯ”) ขา้พเจา้มคีวามประสงคจ์ะใชส้ทิธซิ้ือหุน้สามญัของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดต่อไปน้ี 
being a Warrant Holder of TWZ Corporation Public Company Limited No.4 (the “Company”), I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below: 

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธิ 
Number of the unit of Warrants  

to be exercised 

อตัราการใชส้ทิธ ิ(หน่วย : หุน้) 
Exercise Ratio (Warrant : Share) 

จ านวนหุน้สามญัทีไ่ดจ้ากการใชส้ทิธิNumber 
of ordinary shares derived From the 

exercise of Warrants 

ราคาในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั  
(บาท/หุน้) 

Exercise Price (Baht per share)  

รวมเป็นเงนิทีต่อ้งช าระในการจองซือ้หุน้สามญั  
Totaling of payment of the subscribed shares 

หน่วย 
Warrants 

1 : 1 หุน้ 
Shares 

0.70 บาท Baht บาท Baht 

พรอ้มน้ี ขา้พเจา้ขอสง่เงนิคา่จองซือ้หุน้สามญัดงักลา่ว ทีธ่นาคารสามารถเรยีกเกบ็เงนิในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 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................................................ 
สัง่จา่ย “บญัชีเพ่ือการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ บริษทั ทีดบับลิวแซด คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)” บญัชกีระแสรายวนั บญัชเีลขที ่737-1-02174-9 ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาประชานิเวศน์ 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  

ขา้พเจา้ไดส้ง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธ ิ/ ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธแิละขอรบัทอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ถา้ม)ี ดงัน้ี 
I/We hereby deliver the Warrant Certificate(s) / Warrant Substitute and request for the return of the remaining Warrants, which are not exercised (if any) as follows:  

□ สง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธจิ านวน ...........................ใบ ตามรายละเอยีดดงัน้ี         Amount of delivered Warrants ………………………… certificate(s) with the following details:  
    เลขทีใ่บส าคญัแสดงสทิธ ิ........................................... จ านวนหน่วย ................................หน่วย   Warrant Certificate(s) number …………………………. amount ……………….. units  

  เลขทีใ่บส าคญัแสดงสทิธ ิ........................................... จ านวนหน่วย ................................หน่วย   Warrant Certificate(s) number …………………………. amount ……………….. units  
  เลขทีใ่บส าคญัแสดงสทิธ ิ........................................... จ านวนหน่วย ................................หน่วย   Warrant Certificate(s) number …………………………. amount ……………….. units 
  รวมจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีส่งมา ..............................................................หน่วย   Total number of delivered Warrants ……………………………………………. units  

    จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธทิีข่อรบัทอน (ถา้ม)ี ...................................................หน่วย   Amount of the remaining Warrants which are not exercised (if any) .………….…. units 
□ ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิเลขที ่………………………. จ านวนหน่วย .............................หน่วย   Warrant Substitute number ……………….……………. amount ……………….. units  

เมื่อขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักลา่ว ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการสง่มอบหุน้ ดงัน้ี (โปรดเลอืกขอ้ใดขอ้หน่ึง) : 
Upon being allocated the subscribed shares, I / We agree that the Company shall deliver the shares as follow (Please choose one only) :  

□ ใหอ้อกใบหุน้ส าหรบัหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรในนามของ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้รษิทั..................................................................... 
  สมาชกิผูฝ้ากเลขที่……………....……….…... (ระบุชื่อใดชื่อหน่ึงตามรายชื่อทีป่รากฏดา้นหลงัแบบฟอรม์น้ี) น าหุน้นัน้เขา้ฝากไวก้บั “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” 

    เพือ่เขา้บญัชซีือ้ขายหุน้เลขที ่……………………….……………………….. ซึง่ขา้พเจา้มอียูก่บับรษิทันัน้ 
      Issue a certificate 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.  

□ ใหอ้อกใบหุน้ส าหรบัหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรในนามของขา้พเจา้ และสง่ใบหุน้ใหก้บัขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยรบัหุน้เพิม่ทุนดงักลา่ว 
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน และอนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้ 
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. 
ขา้พเจา้ตกลงยนืยนัวา่จะไมเ่พกิถอนการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั หากขา้พเจา้ไมส่ง่ใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัทีไ่ดก้รอกรายละเอยีดครบถว้นเรยีบรอ้ย พรอ้มดว้ย เชค็, แคชเชยีรเ์ชค็, ดร๊าฟท ์/ ตัว๋แลกเงนิ

ธนาคาร มาถงึบรษิทัฯ ภายในก าหนดระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิหรอืหาก เชค็, แคชเชยีรเ์ชค็, ดร๊าฟท ์/ ตัว๋แลกเงนิธนาคาร ทีส่ ัง่จา่ยไมผ่า่นการเรยีกเกบ็ 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.  

 ลงชื่อ / 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 านวนหุน้สามญัที�ไดจ้ากการใชส้ทิธ ิ………………………….......................... หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.70 บาท      รวมเป็นเงนิ / Total amount of ……………………..……………………. บาท / baht      ชําระโดย / paid by  
□ เชค็ Cheque □ แคชเชยีรเ์ชค็ Cashier Cheque □ ดรา๊ฟท/์ตัว๋แลกเงนิธนาคาร Bank Draft / Bill of Exchange      □ โอนเงนิสด (แนบหลกัฐานการโอนเงนิ) Cash payment (attach pay-in slip) 
เลขทีเ่ชค็ / Cheque Number…………………….. ลงวนัที ่/ Dated.................................... ธนาคาร / Bank ................................................. สาขา / Branch..........................................  

□ ออกใบหุน้ในนามผูจ้อง / Issue the share certificate in the name of subscriber  □  ออกใบหุน้ในนาม บรษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ / Issue the share certificate in the name of TSD
  เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก / Participant number…………………………….. เลขทีบ่ญัชบีญัชซีือ้ขายหุน้เลขที่ / Securities trading account number…………………………..  

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




