
FOR TISCO'S CLIENTS ONLY

���������	
��������������������  "TCJ-W2" ���������� 

	!��"���#$�% & : (�&�%) 15 �.�. 2563

/�0��1(&�
#��2/�

1
:

1.02
@

9.804
TCJ-W2 TCJ ��01/8��&

�������� : 

�# #$(
ก���������
Local NVDR


���� 21 �.�. 2563 - 4 ��.�. 2563 -

�������� : �����
����ก�� ���
 �!�
"�  9.00 - 15.00 �., NVDR 2/�C1& TISCO $�1&��&  G)&$/ก��� �&$(
�%) TISCO ก�8&�

���Hก� ���$/ก��� �&(�&�%)
Local NVDR

&�����'(��&)� &�����'(��!��*+�
-

!,��-�&)� ��-.��/�
���� 1 ��.�. 2563

(��%���#$��& ( G)&C1&���Hก�)

*+��!�� : Bill Payment 
���� 21 �.�. 2563 - 1 ��.�. 2563

�&)�-���"/;�&�&���<�&)�/,�=�>< : !,��-�&)� &����? �� Bill Payment � ���@�
AB+�C"-�D&�E����� "-�D&�ก��G+!HI@+��B��������-��J��.H�.�G �+�H�� G��ก�, (���&�)"

Bill Payment  ���;-->+�<�;�-

E�����กM�ก�N� ก��;M���
�� M�A� O. -�!��-���,ก�.18  �"A��-�D&� 450-1-01104-0

�K&�%)0��01/��������

-�G.�.H�.�G �+�H�� (QR��-�D&�;"�ก���!��) �"A�� 3/4 ��C  9 O.-�!��-���, ก�.18 ���-"-�!*�"! +���.+-�!�"� M���'��ก�� 10540

��,� +��S&�D
�T� *�. 086-7714113 e-mail  :  chanwut.w@tcjasia.com

$/ก��	�#ก/�ก�2/�
1. ���M��!�-�ก/-��B�
2. /-G+!HI@+ ��-�AB+�C"��I�+�AB�-�D&� "-��J��"�ก����<�M*กB G��ก�," M��&�ก?CBQ�ก�"A�� "002"
3. /-��-�+!ก��G+! ก�S�N� ��/-��-�+!ก��G+!M+-O���"A��-���?CBOI+��B����-+�< 02 009 9999 (TSD)
4. M�����-���'��&�&� (��-�+!M�����OCก�B+!) ก�S�-����"+,&��/�B;�-M�������-���-B����������� (��-�+!M�����OCก�B+!)
5. �"�กa��ก��&�����!���-�-G��!

�������� : ก�S� ��"Cก�B�M !�+กM��ก��G+!HI@+N� ���
"� ��I+ �+กM��N� OCก�B+!��-OB
������-��J���
;�ก����, -��J�N� ��-?�,&+-� +?"�M�����/,b 



  

 

แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จํากัด (มหาชน) หรือ “TCJ-W2” 

            

เรียน คณะกรรมการ บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จํากัด (มหาชน) 
 

 

 

ขาพเจา (โปรดระบุประเภทผูจองซื้อหุนสามัญ) 

o บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจําตัวประชาชน ....................................................................... o บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว เลขท่ีใบตางดาว/หนังสือเดินทาง .................................................... 

o นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล .................................................................................. o นิติบุคคลสัญชาติตางดาว เลขทะเบียนนิติบุคคล ............................................................................. 

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

วัน/เดือน/ปเกิด (ป พ.ศ.) ............................................................ สัญชาติ .............................................. อาชีพ .................................................. เลขประจําตัวผูเสียภาษี .................................................................. 

ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได เลขท่ี ........................................ หมูท่ี ........... ตรอก/ซอย .............................................................. ถนน ...................................................... แขวง/ตําบล .................................................. 

เขต/อําเภอ .................................................................... จังหวัด ....................................................................... รหัสไปรษณีย ............................................. โทรศัพท ..................................................................... 

มีความประสงคท่ีจะใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จํากัด (มหาชน) (“หุนสามัญ”) จํานวน .......................................................................... หนวย 

ในอัตราการใชสิทธิ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1.02 หุนสามัญ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

กรณีถือเปนใบสําคัญแสดงสิทธิ กรณีโอนผานศูนยรับฝาก 
จํานวนหุน 

ชื่อผูถือ เลขท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิ เลขท่ีเอกสารการโอน วันท่ีโอน เลขท่ีสมาชิกผูโอน 

      

   ราคาการใชสิทธิ (บาทตอหุน)  

   รวมเปนเงินท้ังส้ิน (บาท)  

หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญของบริษัทตามท่ีแสดงความประสงคขางตน ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปน้ี: ผูจองซื้อโปรดทําเคร่ืองหมาย ü ในชองท่ีเลือก 

 

o กรณีออกใบหุน: ใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อหุน และจัดสงใบหุนท่ีไดรับจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวขางตน  

o กรณีที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย: ใหฝากหลักทรัพยตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรน้ันไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และดําเนินการใหบริษัท 

 ................................................... สมาชิกผูฝากเลขท่ี ooo นําหลักทรัพยเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ชื่อ 
 ....................................................... เลขท่ี ..................................... ซึ่งขาพเจามีอยูกับบริษัทน้ัน (ชื่อจองซื้อตองตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย) พรอมกันน้ีขาพเจาขอสงเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
 ดังกลาวดวย 

o เงินโอน เขา “บัญชีการจองซื้อหุนเพิ่มทุนบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จํากัด (มหาชน)”   ธนาคารกสิกรไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขท่ี 450-1-01104-0  สาขาถ.บางนา-ตราดกม.18 

o เช็ค       o   แคชเชียรเช็ค       o  ดราฟท       เลขท่ีเช็ค ............................................................ วันท่ี .......................................................  

 ธนาคาร ............................................................ สาขา ......................................................... โดยสั่งจาย “บัญชีการจองซื้อหุนเพิ่มทุนบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จํากัด (มหาชน)” 

(กรณีเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท จะตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทําการจากวันใชสิทธิแตละคร้ัง) 

 

 

 

 

 

 

          ลงชื่อ ............................................................................................. ผูจองซื้อ 

                   (............................................................................................) 
" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

เลขท่ี .................................................................................       วันท่ี ............................................................................. 
ขาพเจา (ชื่อตามใบจอง) ................................................................................................................... ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จํากัด (มหาชน) ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 
.......................................................... หนวย ในราคาหนวยละ 9.804 บาท รวมเปนเงิน ............................................................... บาท (.......................................................... ...................................... บาท) 

โดยชําระเปน  o เงินโอน   o  เช็ค  o แคชเชียรเช็ค  o  ดราฟท  เลขท่ีเช็ค .......................................................... ลงวันท่ี ................................................................  

ธนาคาร ..................................................................... สาขา ........................................ ....................................... พรอมกันน้ี หากไดรับจัดสรรหุนสามัญ ขาพเจาตกลงใหบริษัทดําเนินการสงมอบหุน ดังน้ี  

o ออกเปนใบหุน 

o ฝากใบหลักทรัพยในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” เลขท่ีสมาชิกผูฝาก ooo บัญชีซื้อขายหลักทรัพย เลขท่ี ............................................................................... 
 

          เจาหนาท่ีผูรับมอบอํานาจ ........................................................................................ 
หมายเหตุ หากผูจองซื้อประสงคจะเปล่ียนแปลงท่ีอยูท่ีใหไว โปรดแจงการแกไขตอนายทะเบียนโดยตรงและจัดสงไปท่ีฝายนายทะเบียนหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เลขท่ี 
93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2009-9389 

ผูจองซ้ือหุนสามัญของบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จํากัด (มหาชน)โปรดกรอกขอความในชองดานลางดวยตัวบรรจงใหครบถวน 

ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะจองซื้อหุนสามัญและไมยกเลิกการจองซื้อขางตนน้ี แตหากขาพเจาไมสงใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํา นวนท่ีระบุไวขางตน หรือไมกรอก
รายละเอียดในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิใหครบถวน หรือไมปดอากรแสตมป (ถามี) หรือไมชําระคาจองซื้อ ใบสําคัญแสดงสิทธิใหครบถวน ขาพเจายินยอมใหบริษัทดําเนินการตามวิธีการและ
เง่ือนไขท่ีระบุไวในขอกําหนดสิทธิของ TCJ-W2 

หลักฐานการรับแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิ TCJ-W2 (ผูจองซ้ือโปรดกรอกขอความในสวนน้ีดวยตัวบรรจงใหครบถวนชัดเจน) 

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

วันท่ี ............................................................................ 
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          ��������	�
 / ��
��ก������ 
               Request for Securities Withdrawal / Transfer Form 

,�
�-. / Date___________________________ 

 �	
��	
 I/We _________________________________________________ ����������� / Account No.___________________________ 
�� !
�"#$%& '�()*	�#+,��*��ก�#��.'�+%/ก	 0
ก�1 10
�2+2ก
#1�&2�3 
hereby request TISCO Securities Company Limited to proceed per the instructions as follows : 

� /(2*��ก�#��.'GH
2#$��IJ2.'#��K
ก*��ก�#��.'  : �L�(%�
�+ก _____________________________________ ������%�
�+ก__________________ 
 Transfer securities via the TSD System         :  Participant Name                        Participant No. 

 

� /(2*��ก�#��.'O
.)2����� ��.�+%/ก	 
 Transfer securities to other accounts in TISCO Securities 
 

� P(2�"Q2)�*��ก�#��.' 
 Withdraw securities in the form of a certificate 
 

� (L�2R / Other__________________________________________________________________________________________________________ 
 

)2!�2��� / on  ................................................................................. 
 

�0�12�320�����
��ก������ / Transferee Information 
/(2GH
2IJ2.'#��K
ก*��ก�#��.' / /(2#$*!H
&�Jก 	
�(&�#+,��*��ก�#��.'�+%/ก	 0
ก�1 / P(2�"Q2)�*��ก�#��.' 
Transfer via the TSD / Transfer to other accounts within TISCO Securities / Withdraw in form of a Certificate 

 
 

�L�(*��ก�#��.' 
Securities Name 

 
 

0
2!2
*��ก�#��.' 
Number of 
Shares 

 
 

S	2�T2 
SH(*T	2 

Cost/ Unit 
 

�L�( V 2
�%กT� 
Account Name 

 
����������� 
Account No. 

 
��������S#"#$�
�2 
ID / Passport No. 

#
 
/(2 
SH(*T	2 

Price/Unit 

       

       
       

       

       

       

       

       
5673�8
ก��	�
 / ��
��ก������ 
Reason for the withdrawal / transfer 

 
99999999999999999999999999999999..9999999999999999999 

�	
��	
�(#��#(&!H
�	( !
��	
&S	2���W1	.L�2�()*	�#+,��*��ก�#��.'�+%/ก	 0
ก�1 10
�2+2ก
#�"Q2#+&�Tก"#$ก
#X�$�"Q2W"S
� !
�"#$%& '�(&�	
��	
 #!���3&ก#Y�����	
��	
�()*	�#+,��Z P(2X�$/*#L(/(2
*��ก�#��.'��L�(/(2)*	ก���T  �(L�2[\�&�+)�H�	
��	
 *
กSH(�
"#
ก]!H
�#+,��Z *#L(�T  �(L�2W1	#�� !
��%�.*
.
กก
#10
�2+2ก
#S
����"#
ก]S
�#
.�$�(�.1�	
&S	2 �	
��	
�(#��G+1�(��1)�	 H
�%�.*
.��3&
"!&)*	XกH�#+,��Z *#L(�T  �(L�2��2��/1."#
I
ก�&L�(2W�)1R ��3&%+32 ��3&2�3�	
��	
.+2.(�)*	�#+,��Z �"̂1�G.�	(�J�ก
#P(2X�$/*#L(/(2*��ก�#��.'�	
&S	2)*	ก��ก#�%##�
ก#*#L(*2H!.&
2(L�2)1�����(0
2
 
I/We hereby confirm that the information herein is correct and in accordance with my intentions.  These also include the case that I/we request TISCO Securities to withdraw and/or transfer 
securities to other accounts.  I/We would be responsible for any liabilities, which may cause from the above transactions to TISCO Securities or any other person, without any conditions.  
I/We acknowledge that, upon request from the Revenue Department or any other authorities, TISCO Securities shall disclose the information herein. 

�	
��	
�(�0
#$ H
c##��2�.��"Q20
2!2�&+2 / I/We would like to pay the fee amounting to  _____________________________ �
�/1. / Baht by 

� �&+2%1 / ��e  / �&+2/(2 (Cash / Cheque / Money Transfer) � P(2
ก������&+2K
ก�(&�	
��	
 (Withdraw from my cash deposit account) 

 

���1:�;:.�320��	�
 (5=0���>��?;-/320���1�����
�=) / Authorized Signature ______________________________________________________ 
 

 
 

 H
c##��2�.� ___________________________ �
� )��%#e#���&+2 ��H���� ____________________������ ___________________ !�2��� ______________________________ 
Fee                                                                          Receipt No.                                                                                          Date 

BK-EM-14-001  


