
  
 

แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ากัด (มหาชน) หรือ “TCJ-W2” 
            

เรียน คณะกรรมการ บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 
 

 
 
ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผู้จองซื้อหุ้นสามัญ) 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจ าตัวประชาชน .......................................................................  บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขท่ีใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง .................................................... 

 นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล ..................................................................................  นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบุคคล ............................................................................. 

ชื่อ   นาย    นาง    นางสาว    อื่นๆ .......................................................................................................................................................................................  เพศ    ชาย    หญิง 

วัน/เดือน/ปีเกิด (ปี พ.ศ.) ............................................................ สัญชาติ .............................................. อาชีพ .................................................. เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี .................................................................. 

ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ เลขท่ี ........................................ หมู่ท่ี ........... ตรอก/ซอย .............................................................. ถนน ...................................................... แขวง/ต าบล .................................................. 

เขต/อ าเภอ .................................................................... จังหวัด ....................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................................. โทรศัพท์ ..................................................................... 

มีความประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ากัด (มหาชน) (“หุ้นสามัญ”) จ านวน .......................................................................... หน่วย 

ในอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กรณีถือเป็นใบส าคัญแสดงสิทธิ กรณีโอนผ่านศูนย์รับฝาก 
จ านวนหุ้น 

ชื่อผู้ถือ เลขท่ีใบส าคัญแสดงสิทธิ เลขท่ีเอกสารการโอน วันท่ีโอน เลขท่ีสมาชิกผู้โอน 
      
   ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) 10.00 
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)  

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทตามที่แสดงความประสงค์ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปนี้: ผู้จองซื้อโปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีเลือก 
 

 กรณีออกใบหุ้น: ให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้น และจัดส่งใบหุ้นท่ีได้รับจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ท่ีระบุไว้ข้างต้น  

 กรณีที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์: ให้ฝากหลักทรัพย์ตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท 
 ................................................... สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี  น าหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ชื่อ 
 ....................................................... เลขท่ี ..................................... ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อจองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์) พร้อมกันน้ีข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์
 ดังกล่าวด้วย 

 เงินโอน เข้า “บัญชีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ากัด (มหาชน)”   ธนาคารกสิกรไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขท่ี 450-1-01104-0  สาขาถ.บางนา-ตราดกม.18 

 เช็ค          แคชเชียร์เช็ค         ดร๊าฟท์       เลขท่ีเช็ค ............................................................ วันท่ี .......................................................  

 ธนาคาร ............................................................ สาขา ......................................................... โดยสั่งจ่าย “บัญชีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ากัด (มหาชน)” 

(กรณีเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันท าการจากวันใช้สิทธิแต่ละคร้ัง) 

 
 
 
 
 
 

          ลงชื่อ ............................................................................................. ผู้จองซื้อ 
                   (............................................................................................) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
เลขท่ี .................................................................................       วันท่ี ............................................................................. 
ข้าพเจ้า (ชื่อตามใบจอง) ................................................................................................................... ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ากัด (มหาชน) ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ จ านวน 
.......................................................... หน่วย ในราคาหน่วยละ 10 บาท รวมเป็นเงิน ............................................................... บาท (........................................ ........................................................ บาท) 
โดยช าระเป็น   เงินโอน     เช็ค   แคชเชียร์เช็ค    ดร๊าฟท์  เลขท่ีเช็ค .......................................................... ลงวันท่ี ................................................................  
ธนาคาร ..................................................................... สาขา .................................. ............................................. พร้อมกันน้ี หากได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทด าเนินการส่งมอบหุ้น ดังน้ี 
 ออกเป็นใบหุ้น 
 ฝากใบหลักทรัพย์ในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก  บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เลขท่ี ............................................................................... 
 

          เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอ านาจ ........................................................................................ 
หมายเหตุ หากผู้จองซื้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ท่ีให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรงและจัดส่งไปท่ีฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขที่ 
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2009-9389 

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที.ซ.ีเจ เอเซีย จ ากัด (มหาชน)โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วน 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญและไม่ยกเลิกการจองซื้อข้างต้นนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส า คัญแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีระบุไว้ข้างต้น หรือไม่กรอก
รายละเอียดในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิให้ครบถ้วน หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) หรือไม่ช าระค่าจองซื้อใบส าคัญแสดงสิทธิให้ครบถ้วน ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทด าเนินการตามวิธีการและ
เงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิของ TCJ-W2 

หลักฐานการรับแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิ TCJ-W2 (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 

เลขท่ี ............................................................ 

วันท่ี ............................................................................ 


