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

แบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน) หรือ “TGPRO-W2”
วันที่ ............................................................................

เรี ยน คณะกรรมการ บริ ษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน) โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้านล่างด้วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วน
ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผูจ้ องซื้ อหุ ้นสามัญ)

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน .......................................................................  บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสื อเดินทาง ....................................................
 นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิ ติบุคคล ..................................................................................  นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิ ติบุคคล .............................................................................
ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ ....................................................................................................................................................................................... เพศ  ชาย  หญิง
วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี พ.ศ.) ............................................................ สัญชาติ .............................................. อาชีพ .................................................. เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี ..................................................................
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ เลขที่ ........................................ หมู่ที่ ........... ตรอก/ซอย .............................................................. ถนน ...................................................... แขวง/ตาบล ..................................................
เขต/อาเภอ .................................................................... จังหวัด ....................................................................... รหัสไปรษณีย ์ ............................................. โทรศัพท์ .....................................................................
มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการจองซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน) (“หุ ้นสามัญ”) จานวน .......................................................................... หน่วย
ในอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิต่อ 1 หุ ้นสามัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กรณีถือเป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ชื่อผูถ้ ือ
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

เลขที่เอกสารการโอน

กรณีโอนผ่านศู นย์ รับฝาก
วันที่โอน

เลขที่สมาชิกผูโ้ อน

จานวนหุ้น

ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ ้น)
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น (บาท)
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญของบริ ษทั ตามที่แสดงความประสงค์ขา้ งต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ : ผูจ้ องซื้ อโปรดทาเครื่ องหมาย  ในช่องที่เลือก

0.20

 กรณีออกใบหุ้น: ให้ออกใบหุ ้นในนามของผูจ้ องซื้ อหุ ้น และจัดส่ งใบหุ ้นที่ได้รับจัดสรรทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ขา้ งต้น
 กรณีที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรั พย์ : ให้ฝากหลักทรัพย์ตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้บริ ษทั
................................................... สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่  นาหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ ชื่อ
....................................................... เลขที่ ..................................... ซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นั้น (ชื่อจองซื้ อต้องตรงกับชื่อบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์) พร้อมกันนี้ขา้ พเจ้าขอส่ งเงินค่าจองซื้ อหลักทรัพย์
ดังกล่าวด้วย

 เงินโอน เข้า “บ/ชจองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนบมจ.ไทย-เยอรมัน โปรดักส์” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญั ชี 718-2-48202-6 ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) สาขา ถนนรัชดาภิเษก (สุ ขมุ วิท-พระรามที่ 4)
 เช็ค

 แคชเชียร์เช็ค

 ดร๊ าฟท์

เลขที่เช็ค ............................................................ วันที่ .......................................................

ธนาคาร ............................................................ สาขา ......................................................... โดยสั่งจ่าย “บ/ชจองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนบมจ.ไทย-เยอรมันโปรดักส์)”
(กรณีเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ จะต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครภายใน 2 วันทาการจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง)
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้ อหุ ้นสามัญและไม่ยกเลิกการจองซื้ อข้างต้นนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามจานวนที่ระบุไว้ขา้ งต้น หรื อไม่กรอก
รายละเอียดในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ให้ครบถ้วน หรื อไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) หรื อไม่ชาระค่าจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้ครบถ้วน ข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั ดาเนิ นการตามวิธีการและ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิของ TGPRO-W2
ลงชื่อ ............................................................................................. ผูจ้ องซื้ อ
(............................................................................................)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักฐานการรับแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิ TGPRO-W2 (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชั ดเจน)
เลขที่ .................................................................................
วันที่ .............................................................................
ข้าพเจ้า (ชื่อตามใบจอง) ................................................................................................................... ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน) ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
จานวน .......................................................... หน่วย ในราคาหน่ วยละ 0.20 บาท รวมเป็ นเงิน ............................................................... บาท (................................................................................................ บาท)
โดยชาระเป็ น  เงินโอน  เช็ค  แคชเชียร์ เช็ค  ดร๊ าฟท์ เลขที่เช็ค .......................................................... ลงวันที่ ................................................................
ธนาคาร ..................................................................... สาขา ............................................................................... พร้อมกันนี้ หากได้รับจัดสรรหุ ้นสามัญ ข้าพเจ้าตกลงให้บริ ษทั ดาเนิ นการส่ งมอบหุ ้น ดังนี้
 ออกเป็ นใบหุ ้น
 ฝากใบหลักทรัพย์ในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” เลขที่สมาชิกผูฝ้ าก  บัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ เลขที่ ...............................................................................
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับมอบอานาจ ........................................................................................
หมายเหตุ หากผูจ้ องซื้ อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยูท่ ี่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรงและจัดส่ งไปที่ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2009-9389

