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เลขท่ีใบจอง / Subscription number…………………………………………  
 

ใบแจ้งความจาํนงในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุของบริษัท ทดีับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
Notification Form to Purchase New Ordinary Shares of TWZ Corporation Public Company Limited 

 
วนัท่ีย่ืนความจํานงในการจองซือ้ …………….…………………………………… 

  Date to notify the intention to Purchase 
เรียน คณะกรรมการบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) To The Board of TWZ Corporation Public Company Limited  
 

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / นิติบคุคล) ................................................................................................................................................ วนั/เดือน/ปีเกิด .....................................................  สญัชาติ ............................................ เพศ ................................ 
I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)                                                                                                 Date of Birth                            Nationality                  Gender  
อาชีพ ................................................ท่ีอยู่เลขท่ี ........................  ตรอก/ซอย ............................................  ถนน ........................................... แขวง/ตําบล ........................................... เขต/อําเภอ ............................................ จงัหวดั ................................. 
Occupation                          Address number         Lane/Soi                              Road                          Sub-district                       District   Province 
รหสัไปรษณีย์ .................................... ประเทศ .......................... หมายเลขโทรศพัท์..............................................เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี.................................................... ประเภทการเสียภาษี         หกัภาษี    ไมห่กัภาษี 
Postal Code                     Country                           Telephone number  Tax ID number  Type of Tax Paying  Tax to be deducted  Tax not to be deducted   
 

  บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขท่ีบตัรประจําตวัประชาชน.…….………………………..........................   บคุคลธรรมดาซึง่เป็นคนตา่งด้าว  เลขท่ีหนงัสือเดินทาง ....………………………………………..………………….  
 Thai natural person Identification card number                                                               Foreign natural person             Passport number 
  นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิติบคุคล.………………………………….……………….….….….   นิติบคุคลซึง่เป็นคนตา่งด้าว  เลขทะเบียนนิติบคุคล .………………………………………..………………….….….  
 Thai juristic person Corporate registration number                                                            Foreign juristic person       Corporate registration number 
โปรดแนบหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิพร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants   
  

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามรายละเอียดตอ่ไปนี ้
I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below: 

 จาํนวนหุ้น / Shares จาํนวนเงนิ (บาท) / Baht 

1.  จองซือ้ตามสิทธิ / Full of my provisional allotment of   

2.  จองซือ้น้อยกวา่สิทธิ / Less than my provisional allotment of   

3.  จองซือ้มากกวา่สิทธิ / More than my provisional allotment of   
ณ สาํนักงานของบริษทัฯ โดยชาํระเป็น 
   เงนิสด / Cash ……………………………………………………….บาท / Baht 
   เงนิโอน  เขา้บญัชเีงนิฝากชือ่ “บญัชเีพือ่การจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของ บรษิทั ทดีบับลวิแซด คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)” เลขทีบ่ญัช ี737-1-02174-9  ประเภทบญัช ีกระแสรายวนั ธนาคารกสกิรไทย สาขาประชานิเวศน์ 1 (โปรดแนบหลกัฐาน) 
 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) 
        ลงวนัที ่/ Date …………………………………………….………………........  จาํนวนเงนิ / Amount of ......................................................................................... บาท / Baht 
 เชค็ธนาคาร / Cashier Cheque    เชค็บุคคล / Cheque                    ดราฟต ์(เรยีกเกบ็ไดท้ัว่ราชอาณาจกัร) / Draft (Clearing Draft anywhere in nationwide) 
 เลขทเีชค็ / ดราฟต ์/ Cashier cheque / Cheque or Draft No .........................................................................................วนัที ่/ Date .................................................................................................. 
 ธนาคาร / Bank.................................................................  สาขา / Branch ........................................................................................................................จาํนวนเงนิ  / Amount of ..............................................................บาท / Baht 
 โดยสัง่จ่าย  “บญัชีเพ่ือการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ บริษทั ทีดบับลิวแซด คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)” / Payable to " TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED FOR SHARES SUBSCRIPTION " 

(กรณีเป็นเชค็ ดราฟต ์ตัว๋แลกเงนิหรอืคาํสัง่จ่ายเงนิของธนาคารจะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากสาํนกัหกับญัชใีนเขตกรงุเทพมหานครภายใน 2 วนัทาํการนบัจากวนัทีล่งในเชค็ / ดราฟต ์/ ตัว๋แลกเงนิ) 
(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.)  

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักล่าว ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการดงัต่อไปนี้ (จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุเลอืกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) : 
When, I have allotted the above ordinary share.  I hereby agree to have either one of the following executed subscribers must choose one)  :  
   ใหอ้อกหุน้สามญัเพิม่ทนุทีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั เพื่อผูฝ้าก” และดําเนินการใหบ้รษิทั / Issue the ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Limited for Depositors”                

and proceed for ……………………………………………………………………………….......สมาชกิผูร้บัฝากเลขที ่/ Participant No. ……………………………..………………………นําหุน้เขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั 
เพื่อผูฝ้ากเพื่อเขา้บญัชซีื้อ-ขายหลกัทรพัยเ์ลขที ่/ To deposit those ordinary shares with Thailand Securities Depository company limited for securities account No. …………………………………………………………………………….            
ซึง่ขา้พเจา้มอียูก่บับรษิทันัน้ / Which I have with that company. 

   ใหอ้อกหุน้สามญัเพิม่ทนุทีไ่ดร้บัการจดัสรรไวใ้นนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” และนําหุน้เขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั โดยเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่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. 
   ใหอ้อกใบหุน้สามญัเพิม่ทนุทีไ่ดร้บัการจดัสรรในชือ่ของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยนิดทีีจ่ะมอบหมายใหบ้รษิทัฯ ดาํเนินการใดๆ เพือ่จดัทาํใบหุน้สามญัเพิม่ทนุ และสง่มอบใบหุน้สามญัเพิม่ทนุมาใหข้า้พเจา้ภายใน 45 วนันบัจากวนัปิดการจองซือ้  
 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. 
ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้บัจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไมค่รบตามจาํนวนทีจ่องซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการคนืเงนิคา่จองซื้อหรอืเงนิส่วนต่างค่าจองซื้อโดยโอนเงนิเขา้บญัชขีองขา้พเจา้ / 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.  
เลขทีบ่ญัช ี/ Account No …………………………...………………..………………………ธนาคาร / Bank ………………...…………….………..…….…………สาขา / Branch ...................................................................... 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าจะรบัหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวนดงักล่าว หรอืในจํานวนทีท่่านจดัสรรให ้และจะไม่ยกเลกิการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนนี้ และยนิยอมรบัคนืเงนิในกรณีทีข่า้พเจ้าถูกปฏเิสธการจองซื้อ ขา้พเจ้ายนิยอมผกูพนัตนเองตามเงื่อนไข
ขอ้กาํหนดและขอ้ความใดๆ  ในหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ รวมทัง้ในหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิและขอ้บงัคบัของบรษิทัทีม่อียูแ่ลว้ขณะนี้ และ / หรอื ซึง่จะแกไ้ขเพิม่เตมิต่อไปในภายหน้าดว้ย 

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. 
 

หุ้นท่ีจองไม่สามารถแยกการนําเข้าบญัชีการซ้ือขายได้ และกรณีมีการจองเข้ามากกว่า 1 บญัชี ทางบริษทัฯ จะนําเข้าบญัชีใดบญัชีหน่ึงเท่านัน้   
Share is not separate to account number) In case shareholder has more than 1 account, TWZ has to one account only.  

 
ลงช่ือ / Signed...............................................................................ผู้จองซือ้หุ้น / Subscriber 

                      (…………..…….………………………………………..) 
 
หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญ (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย)  SUBSCRIPTION RECEIPT (SUBSCRIBER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION)  
 

   เลขท่ีใบจอง / Subscription No...………………....................................... 
           วนัท่ี / Date............................................................................................. 

บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ได้รับใบเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) ………………………………………………………………………………..เพ่ือจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ                       ครบถ้วน          ไมค่รบถ้วน  
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 0.12 บาทตอ่หุ้น / Offering Price 0.12 Bath per share    จํานวนเงิน / Amount of …………………………..………………….………. บาท / Baht  
โดยชําระเป็น / Paid to : 
    เงินสด / Cash      จํานวน / Amount of...........................................................................................................บาท / Baht       
    เงินโอน / Transfer ธนาคาร / Bank................................................................. ลงวนัท่ี / Dated …………………………………. จํานวน / Amount of .......................................................... บาท / Baht      โปรดแนบหลกัฐาน / Pay in slip attached  
   เชค็ธนาคาร / Cashier Cheque        เชค็บุคคล / Cheque       ดราฟต ์/ Draft     เลขทเีชค็ / ดราฟต ์/ Cashier cheque / Cheque or Draft No.....................................................................วนัที ่/ Date ........................................................ 
 ธนาคาร / Bank.........................................................................................  สาขา / Branch ..................................................................................จาํนวนเงนิ  / Amount of ...........................................................................บาท / Baht 
 
 

ลงช่ือ / Signed …………………………………….…… เจ้าหน้าท่ีผู้ รับมอบอํานาจ / Authorized officer 


