เลขที่ใบจอง / Subscription number…………………………………………

ใบแจ้ งความจํานงในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
Notification Form to Purchase New Ordinary Shares of TWZ Corporation Public Company Limited
วันที่ยื่นความจํานงในการจองซื ้อ …………….……………………………………
Date to notify the intention to Purchase

เรี ยน คณะกรรมการบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) To The Board of TWZ Corporation Public Company Limited

ข้ าพเจ้ า (นาย / นาง / นางสาว / นิติบคุ คล) ................................................................................................................................................วัน/เดือน/ปี เกิด ..................................................... สัญชาติ ............................................ เพศ ................................
I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)
Date of Birth
Nationality
Gender
อาชีพ ................................................ที่อยู่เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ............................................ ถนน ........................................... แขวง/ตําบล ........................................... เขต/อําเภอ ............................................ จังหวัด .................................
Occupation
Address number
Lane/Soi
Road
Sub-district
District
Province
รหัสไปรษณีย์ .................................... ประเทศ .......................... หมายเลขโทรศัพท์..............................................เลขประจําตัวผู้เสียภาษี .................................................... ประเภทการเสียภาษี  หักภาษี
 ไม่หกั ภาษี
Postal Code
Country
Telephone number
Tax ID number
Type of Tax Paying
Tax to be deducted
Taxnottobededucted
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน. …….………………………..........................
 บุคคลธรรมดาซึง่ เป็ นคนต่างด้ าว เลขที่หนังสือเดินทาง .... ………………………………………..………………….
Thai natural person Identification card number
Foreign natural person
Passport number
 นิติบคุ คลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบคุ คล. ………………………………….……………….….….….
 นิติบคุ คลซึง่ เป็ นคนต่างด้ าว เลขทะเบียนนิติบคุ คล . ………………………………………..………………….….….
Thai juristic person Corporate registration number
Foreign juristic person Corporate registration number
โปรดแนบหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิพร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below:
จํานวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น) / No. of Share Subscribed (Shares)

จํานวนเงินที่ชาํ ระ (บาท) / Amount (Baht)

1. จองซื ้อตามสิทธิ / Subscription for full entitlement
2. จองซื ้อน้ อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than than the entitlement
3. จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเกิน) /
Subscription in excess of the rights (only the excess portion)
ณ สํานักงานของบริ ษทั ฯ โดยชําระเป็ น
 เงินสด / Cash ……………………………………………………….บาท / Baht
 เงินโอน เข้าบัญชีเงินฝากชือ่ “บัญชีเพือ่ การจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ บริษทั ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)” เลขทีบ่ ญ
ั ชี 737-1-02174-9 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย สาขาประชานิเวศน์ 1 (โปรดแนบหลักฐาน)
Transfer to current account Name “TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED FOR SHARES SUBSCRIPTION” Account Number 737-1-02174-9 Kasikorn Thai Bank Pachaniwet 1 Branch. (Pay in slip attached)
ลงวันที่ / Date …………………………………………….………………........ จํานวนเงิน / Amount of ......................................................................................... บาท / Baht
 เช็คธนาคาร / Cashier Cheque
 เช็คบุคคล / Cheque
 ดราฟต์ (เรียกเก็บได้ทวราชอาณาจั
ั่
กร) / Draft (Clearing Draft anywhere in nationwide)
เลขทีเช็ค / ดราฟต์ /
Cashier cheque / Cheque or Draft No .........................................................................................วันที่ / Date ..................................................................................................
ธนาคาร /
Bank................................................................. สาขา / Branch ........................................................................................................................จํานวนเงิน / Amount of ..............................................................บาท / Baht
โดยสังจ่
่ าย “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของ บริ ษทั ที ดบั บลิ วแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)” / Payable to " TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED FOR SHARES SUBSCRIPTION "
(กรณีเป็ นเช็ค ดราฟต์ ตั ๋วแลกเงินหรือคําสังจ่
่ ายเงินของธนาคารจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทําการนับจากวันทีล่ งในเช็ค / ดราฟต์ / ตั ๋วแลกเงิน)
(For payment via Cheque, Draft, Bill of Exchange or Bank Payment Order it must be possible to collect such payment from a clearing house in the District of Bangkok with in 2 days of the exercise of the right.)
หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้ (จองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) :
When, I have allotted the above ordinary share. I hereby agree to have either one of the following executed subscribers must choose one) :
 ให้ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีไ่ ด้รบั จัดสรรนัน้ ไว้ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือ่ ผูฝ้ าก ” และดําเนินการให้บริษทั / Issue the ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Limited for Depositors”
and proceed for ……………………………………………………………………………….......สมาชิกผูร้ บั ฝากเลขที/่ Participant No. ……………………………..………………………นําหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด
เพือ่ ผูฝ้ ากเพือ่ เข้าบัญชีซอ้ื -ขายหลักทรัพย์เลขที่ / To deposit those ordinary shares with Thailand Securities Depository company limited for securities account No. …………………………………………………………………………….
ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริษทั นัน้ / Which I have with that company.
 ให้ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรไว้ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
Issued the ordinary shares in the name of Thailand securities Depository Company limited and deposited those ordinary shares with Thailand Securities Depository Company limited into issuer account, Participant 600 for myself.
 ให้ออกใบหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในชือ่ ของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีทจ่ี ะมอบหมายให้บริษทั ฯ ดําเนินการใดๆ เพือ่ จัดทําใบหุน้ สามัญเพิม่ ทุน และส่งมอบใบหุน้ สามัญเพิม่ ทุนมาให้ขา้ พเจ้าภายใน 45 วันนับจากวันปิ ดการจองซือ้
Issue the ordinary share certificate in my name for the allotted number of ordinary shares. I hereby agree to assign the company to proceed in any to have the share certificate made and delivered to me within 45 days after
the closing of the subscription period.
ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้รบั จัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามจํานวนทีจ่ องซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ดาํ เนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ โดยโอนเงินเข้าบัญชีของข้าพเจ้า / If I/We have not been allotted the shares of have been allotted
lower than subscription amount, I / We agree to have the payment or excess payment returned to me us by transfer.
เลขทีบ่ ญ
ั ชี / Account No …………………………...………………..………………………ธนาคาร / Bank ………………...…………….………..…….…………สาขา / Branch ......................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะรับหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวนดังกล่าว หรือในจํานวนทีท่ า่ นจัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนนี้
และยินยอมรับคืนเงินในกรณีทข่ี า้ พเจ้าถูกปฏิเสธการจองซือ้ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเงือ่ นไข
ข้อกําหนดและข้อความใดๆ ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน รวมทัง้ ในหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษทั ทีม่ อี ยูแ่ ล้วขณะนี้ และ / หรือ ซึง่ จะแก้ไขเพิม่ เติมต่อไปในภายหน้าด้วย
I hereby undertake to purchase the above amount of ordinary shares or any amount as allotted to me. I shall not agree to accept a refund should the subscription be refused. I agree to the conditions of the right offering as stated
in the information Memorandum concerning the allotment to ordinary shares and the conditions as laid down in The Memorandum and Articles of Association of the Company currently in force and / or as may be amended in the future.
หุ้นที่ จองไม่สามารถแยกการนําเข้าบัญชีการซื้อขายได้ และกรณี มีการจองเข้ามากกว่า 1 บัญชี ทางบริ ษทั ฯ จะนําเข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่ งเท่านัน้
Share is not separate to account number) In case shareholder has more than 1 account, TWZ has to one account only.
ลงชื่อ / Signed...............................................................................ผู้จองซื ้อหุ้น / Subscriber
(…………..…….………………………………………..)
หลักฐานการรั บฝากการจองซือ้ หุ้นสามัญ (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วย) SUBSCRIPTION RECEIPT (SUBSCRIBER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION)
เลขที่ใบจอง

/ Subscription No...……………….......................................
วันที่ / Date.............................................................................................
บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ได้ รับใบเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ………………………………………………………………………………..เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
 ครบถ้ วน  ไม่ครบถ้ วน
TWZ Corporation Public Company Limited has received money from (Name of subscriber)
to purchase New Ordinary Shares of the company Complete
Incomplete
จํานวนหุ้น / Number of shares ……………………..………….……………หุ้น / shares ราคาเสนอขาย 0.10 บาทต่อหุ้น / Offering Price 0.10 Bath per share จํานวนเงิน / Amount of …………………………..………………….………. บาท / Baht
โดยชําระเป็ น / Paid to :
 เงินสด / Cash จํานวน / Amount of...........................................................................................................บาท / Baht
 เงินโอน / Transfer ธนาคาร / Bank................................................................. ลงวันที่ / Dated …………………………………. จํานวน / Amount of .......................................................... บาท / Baht โปรดแนบหลักฐาน / Pay in slip attached
 เช็คธนาคาร / Cashier Cheque  เช็คบุคคล / Cheque  ดราฟต์ / Draft เลขทีเช็ค / ดราฟต์ / Cashier cheque / Cheque or Draft No.....................................................................วันที่ / Date ........................................................
ธนาคาร /
Bank......................................................................................... สาขา / Branch ..................................................................................จํานวนเงิน / Amount of ...........................................................................บาท / Baht
ลงชื่อ / Signed …………………………………….…… เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอํานาจ / Authorized officer

