เลขที่ ...........................................

แบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จากัด (มหาชน) หรือ “TCJ-W1”
วันที่ …....................................................
เรียน คณะกรรมการ บริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จากัด (มหาชน)
ผู้จองซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท บริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จากัด (มหาชน) โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีด้ ้ วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน
ข้ าพเจ้ า (โปรดระบุประเภทผู้จองซื ้อหุ้นสามัญ)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวบัตรประชาชน ……………..………….………  บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว เลขที่ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง
.......................................................
 นิติบคุ คลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบคุ คล …………….............................................  นิติบคุ คลสัญชาติต่างด้ าว เลขทะเบียนนิติบคุ คล ...........................................................…………
ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  อื่น ๆ ................................................................................................................................................................................................................................
เพศ  ชาย  หญิง
วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี พ.ศ.) ........................................................... สัญชาติ ......................................... อาชีพ ........................................ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ……………………………………
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ เลขที่ .......................... หมูท่ ี่ ................ ตรอก/ซอย ................................................... ถนน .............................................. แขวง/ตาบล ..............................................
เขต/อาเภอ ......................................................... จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย์ ...................................... โทรศัพท์ ………………………….................................
มีความประสงค์ที่จะใช้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท บริ ษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จากัด (มหาชน) (“หุ้นสามัญ”) จานวน ……………………………… หน่วย ในอัตราการใช้ สิทธิ 1 หน่วยใบสาคัญแสดง
สิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
กรณีถือเป็ นใบสาคัญแสดงสิทธิ
ชื่อผู้ถือ
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ

เลขที่เอกสารการโอน

กรณีโอนผ่ านศูนย์ รับฝาก
วันที่โอน

จานวนหุ้น
เลขที่สมาชิกผู้โอน
ราคาการใช้ สิทธิ (บาทต่อหุ้น)
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)

10.00

หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทตามที่แสดงความประสงค์ ข้างต้ น ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่ อไปนี :้ (ผู้จองซือ้ โปรดทาเครื่องหมาย ในช่ องที่เลือก)

 กรณีออกใบหุ้น : ให้ ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื ้อหุ้น และจัดส่งใบหุ้นที่ได้ รับจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ข้างต้ น
 กรณีท่ มี ีบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ : ให้ ฝากหลักทรัพย์ตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ "บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก" และดาเนินการให้ บริ ษัท
.....................................................................................สมาชิกผู้ฝากเลขที่  นาหลักทรัพย์เข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ ชื่อ
................................................................................เลขที่ ……....…………………………… ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยูก่ บั บริ ษัทนัน้ (ชื่อจองซื ้อต้ องตรงกับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์) พร้ อมกันนี ้ข้ าพเจ้ าขอส่งเงิน
ค่าจองซื ้อหลักทรัพย์ดงั กล่าวโดย
 เงินโอน เข้ าบัญชีเงินฝากชื่อ “บริ ษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จากัด (มหาชน)” เลขที่บญ
ั ชี ………………………….. บัญชีกระแสรายวัน ธนาคาร ……………………………………สาขา…………………………..
 เช็ค  ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงิน หรื อคาสัง่ จ่ายเงินของธนาคาร เลขที่เช็ค ………………………………………… วันที่ …………………………………………………………………………….…………….
ธนาคาร ............................................................................... สาขา ...................................................... โดยสัง่ จ่าย “บริ ษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จากัด (มหาชน)”
(กรณีเป็ นเช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงิน หรื อคาสัง่ จ่ายเงินของธนาคาร จะต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทาการนับจากวันใช้ สิทธิแต่ละครัง้ )
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื ้อหุ้นสามัญและจะไม่ยกเลิกการจองซื ้อข้ างต้ นนี ้ แต่หากข้ าพเจ้ าไม่ส่งใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามจานวนที่ระบุไว้ ข้างต้ น หรื อไม่กรอก
รายละเอียดในแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิให้ ครบถ้ วน หรื อไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ ามี) หรื อไม่ชาระค่าจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิให้ ครบถ้ วน ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริ ษัทดาเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่
ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิของ TCJ-W1
ลงชื่อ ................................................................................................... ผู้จองซื ้อ
(..................................................................................)



หลักฐานการรั บแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิของ TCJ-W1 (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน)
เลขที่ ..........................................................................

วันที่ …………………………………………………………

ข้ าพเจ้ า (ชื่อตามใบจอง) ………………………………………………………………….. ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จากัด (มหาชน) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวน ……………………………….
หน่วย ในราคาหน่วยละ 10.00 บาท รวมเป็ นเงิน ………………………………………. บาท (……………………………………………………………………………... บาท)
โดยชาระเป็ น  เงินโอน  เช็ค  ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงิน หรื อคาสัง่ จ่ายเงินของธนาคาร เลขที่เช็ค ………………………………………………… ลงวันที่ ……………………………………….……………………….
ธนาคาร ............................................................................... สาขา ...................................................... พร้ อมกันนี ้ หากได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ บริ ษัทดาเนินการส่งมอบหุ้นดังนี ้

 ออกเป็ นใบหุ้น



ฝากใบหลักทรัพย์ในนาม "บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก" เลขที่สมาชิกผู้ฝาก  บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ เลขที่ …………………………………………………....………
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอานาจ ..........................................................................................

หมายเหตุ หากผู้จองซื ้อประสงค์จะเปลีย่ นแปลงที่อยู่ที่ให้ ไว้ โปรดแจ้ งการแก้ ไขต่อนายทะเบียนโดยตรงและจัดส่งไปที่ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 2/7 หมู่ 4 อาคารสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั ้น 2 North Park แขวงทุ่งสองห้ อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210 โทร. 0-2596-9000

