
 

 

 

 

 

เลขท่ีใบจอง/Form No. ……..…………..……………… 
แบบฟอรม์แสดงความจ านงการใชส้ิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ทุนของ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นท่ี 1 

NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE NEW ORDINARY SHARES OF TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED NO.1 

  วันท่ีย่ืนความจ านงการใช้สิทธิ/ Date to notify the intention to exercise………………………………. 
  ทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเลขท่ี/ Warrant holder registration No. …………………………….. 

เรียนคณะกรรมการ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จ ากัด (มหาชน) 
To       The Board of Directors of TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)………………………………………………………………………วนั/เดือน/ปีเกิด .............................…………… สัญชาติ .........................…………………. เพศ …………………….. 
I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)                                                                                                Date or Birth                                                 Nationality                                                 Sex 
อาชีพ ………….......…….................... ท่ีอยู่เลขท่ี ........……......... ตรอก/ซอย .............................….…….  ถนน …....................…...................... แขวง/ต าบล .......……............................. เขต/อ าเภอ ……....……….......………... 
Occupation                                       Address No.                       Lane/Soi                                             Road                                                  Sub-District                                              District 
จังหวัด ...............…….….......................... รหัสไปรษณีย์ .............…................. โทรศัพท์ ....................................................... ประเทศ…….....….............................................……. 
Province                                                   Postal Code                                  Telephone No.                                                Country                                                                
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี .......................………………………………… ประเภทการเสียภาษี หักภาษี ไม่หักภาษี 
Tax ID No.                                                                                      Type of Tax Planning    Tax to be deduced    Tax not to be deduced 
โปรดระบุประเภทผู้จองซื้อหุ้น พร้อมแนบส าเนาหลักฐานท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง   (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy) 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย    
Thai Individual  

 บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่งด้าว  
AlienIndividual  

 นิติบุคคลสัญชาติไทย          
Thai Juristic Entity 

 นิติบุคคลสัญชาติตา่งด้าว 
Alien Juristic Person  

เลขบัตรประจ าตวัเลขท่ี ……………………………………………………………………………….. 
ID Card No. 
ใบตา่งด้าว / หนังสือเดินทาง / เลขบตัรประจ าตัวเลขท่ี ……………………………………………….. 
Alien Card/Passport /ID Card No. 
เลขทะเบียนบริษัท …………………………………………………………………………………….. 
Company Registration No.  
เลขทะเบียนบริษัท / เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี …………………………………………………………... 
Company Registration No. /Tax ID No.       

ในฐานะผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นท่ี 1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จ ากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
As a warrant holder of TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED no.1, I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase new ordinary shares of TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED as stated below: 

1. จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิ…………………………………………..……...หน่วย 
Amount of the warrants to exercise                                                                                    unit(s) 

2. อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย: 1 หุ้นสามัญในราคาหุ้นละ 1.50 บาท หรือตามเง่ือนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 
ข้อท่ี 3.3 

           The exercise ratio is warrant 1 unit: common share 1 share(s) with the exercise price of Baht 1.50 per share or adjusted price and ratio as refer in the Terms and Conditions of Warrant clause 3.3.                                                                                                                                                     
3. รวมเป็นเงินท่ีต้องช าระในการจองซื้อหุ้นสามัญ………………….........…..บาท (............................................................................................................................) และค่าอากร.................บาท (……………………...………) 

Totaling of payment                                                                            Baht                                                                                                                               and duty stamps         Baht 
4. ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครเท่าน้ัน โดย 
            I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only: by 

  เช็คธนาคาร /Cashier Cheque  ดร๊าฟท์ / Draft      เช็คบุคคล / Cheque   เงินโอน / Cash Transfer 
สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จ ากัด (มหาชน)” 
Payable to “TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED TO SUPPORT THE EXERCISE TO PURCHASE COMMON STOCK” 
เลขท่ีเช็ค /Cheque No. ................……………................. วันท่ี /Dated ........…………………............ ธนาคาร /Bank ……......….....………….............…...........สาขา/Branch…………..….................................…………….. 
5. ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและขอรับทอนใบส าคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังน้ี 

I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the remaining warrants, which are not exercised (if any) as follows:  
 ส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน ….………………………....…..ใบ  ตามรายละเอียด ดังน้ี 

เลขท่ีใบส าคัญแสดงสิทธิ ...................……….…........ จ านวนหน่วย ...........….……..…...หน่วย 
เลขท่ีใบส าคัญแสดงสิทธิ ...................…….….……......จ านวนหน่วย................………….หน่วย 
รวมจ านวนหน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีส่งมา ...............………………..……….......………หน่วย 
จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถ้ามี)............................….…….………หน่วย 

Amount of delivered warrants ………………………………… certificate(s) with the following details: 
Warrant certificate(s) No.  ……………………………………. amount ….……………………….units 
Warrant certificate(s) No.  ……………………………………. amount ….……………………….units 
The total number of delivered warrants……………….…………………….………………………units 
Amount of the remaining warrants which are not exercised (if any)……………………………..……....units 

6. หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกลา่วแล้ว ขา้พเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปน้ี (ผู้จองซื้อหุ้นเลือกข้อใดข้อหน่ึง) 
   If the common shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have either one of the following executed (subscriber must choose one) 

       ให้ออกหุ้นสามัญท่ีได้รับจัดสรรน้ันไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท ................................................................…............. สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี ….…................. น าหุ้นน้ันเข้า 
ฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก เพื่อเขา้บัญชีซื้อขายหุ้นเลขท่ี ……………....................................... ซึ่งข้าพเจา้มีอยู่กับบริษัทน้ัน 

 Issue the common shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for ……………………………..………… participant No.……………..………., to deposit  those  
common shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account No.…….….………….…… that I/we have with the said Company. 

     ให้ออกใบหุ้นสามัญท่ีได้รับการจัดสรรน้ันไว้ในชื่อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจา้ยินดีท่ีจะมอบหมายให้บริษัทด าเนินการใดๆ เพื่อท าให้การจัดท าใบหุ้นสามัญและการส่งมอบใบหุ้นสามัญมาให้ขา้พเจ้าภายใน 15 วันท าการ นับจากวันท่ีใช้สิทธิซื้อหุ้น 
 Issue the common share certificates in my name for the allotted amount of common shares. I/We hereby agree to assign the company to proceed in any manner to have the common share certificates made  

and delivered to me within 15 business days after the exercise date. 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะซื้อหุ้นสามัญจ านวนดังกล่าว หรือในจ านวนท่ีท่านจัดให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญน้ี แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมเช็ค / ดร๊าฟท์ / แคชเชียร์เช็ค / 
เงินสด  มาถึงบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ หรือเช็ค / ดร๊าฟท์ / แคชเชียร์เช็คไม่ผ่านการช าระเงินจากธนาคาร ให้ถือว่าขา้พเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิการขอซื้อหุ้น 
I/We, hereby, undertake to purchase the above amount of common shares or any amount as allotted to me. I shall not cancel my subscription, If I/we do not deliver this subscription form which has been completely fitted in  
and cheque/ draft / cashier cheque / cash to the company within notification period or cheque / draft / cashier cheque be refused from that bank, I/we shall not intend to exercise the warrants. 
 
 ลงชื่อ/Signature ....…………………..…….………..............................................ผู้จองซื้อหุ้นสามัญ(Subscriber) 

                    ( ..……............….................................….........................................) 

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญ / Subscription Receipt (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในสว่นน้ีด้วย/Subscribers please also fill in this section) 

วันท่ีรับใบจอง/Date ……..……………………....…….                                                                       เลขท่ีใบจอง / Form No. ………………………................................. 
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จ ากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก  .................................................................................................เพื่อจองซ้ือหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นท่ี 1 
TV THUNDER PCL has received the money from                                                                                         for a subscription of common shares which exercised from TVT-W1.  
จ านวนหุ้นสามัญท่ีได้จากการขอใช้สิทธิ ……………..……………. หุ้น ในราคาหุ้นละ .......... บาท รวมเป็นเงินท่ีช าระ ……….............….. บาท (……..............…......................................................……..……………………..……….) 
Amount of common shares received from the exercising ...................... shares.  At the price of Baht/share ...............Baht. Totaling amount of Baht ………………… (Baht ………………………………..………...….…...…)                                           

 เงินโอน / Cash Transfer     เช็คธนาคาร /Cashier Cheque  ดร๊าฟท์ / Draft     เช็คบุคคล / Cheque เลขท่ีเช็ค / Cheque No.…………….…...................…........... วันท่ี /Dated ………..…............................. 
ธนาคาร / Bank ..........................……………..................................... สาขา / Branch ...................................……………….……..… 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถ้ามี) / Amount of the remaining warrants which are not exercised (if any) ……………………………………………………………………..….หน่วย / units. 
 

                                                         เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอ านาจ /Authorized Officer ...............................................................................…………                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(                                                                                               ) 



 

 

 

 

 

บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารประกอบการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ 
1. ต้นฉบบัใบส าคญัใบแสดงสิทธิ TVT-W1 / ใบแทนทีข่อใช้สิทธ ิ
2. แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จ ากัด (มหาชน) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.tvthunder.co.th 
3. เอกสารประกอบการใช้สิทธ ิ

3.1 บุคคลสัญชาติไทย 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.2 บุคคลต่างด้าว 

 ส าเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.3 นิติบุคคลในประเทศ 

 ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้ขอใช้สิทธิ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจที่มีชื่อปรากฎอยู่ในหนังสือรับรอง
บริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อตาม 3.1 หรือ 3.2 

3.4 นิติบุคคลต่างประเทศ 

 ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public และเอกสารหลักฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อตาม 3.1 หรือ 3.2 
4. เอกสารการช าระเงิน/หลักฐานการช าระเงิน 
 
วิธีการช าระเงิน 
1. ช าระเงินโดย เงินสด / เช็ค / ดราฟท์ / ตั๋วแลกเงินธนาคาร / ค าสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ภายในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วัน

ท าการ นับจากวันทีใ่นการใช้สทิธิแตล่ะครั้ง โดยต้องลงวันที่ในเช็คไม่เกินวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และยื่นความจ านงระหว่างวันที่ 23และ 26-29 
มิถุนายน 2560 

2. ช าระเงินโดยการโอนเข้าเข้าบัญชี TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED TO SUPPORT THE EXERCISE TO PURCHASE 
COMMON STOCK ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 0356056482 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) สาขาศรีวรา โดยต้องโอนเงินภายในวันที่ 
23-29 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30 น. และยื่นความจ านงระหว่างวันที่ 23และ 26-29 มิถุนายน 2560 

3. ก าหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพคร้ังที่ 1 
 
ก าหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพคร้ังที่ 1 
1. วันที่แสดงความจ านงการใช้สทิธิ 23 และ 26-29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-15.30 น. 
2. วันที่ใช้สิทธแิปลงสภาพครั้งที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 
 
สถานที่จัดส่งเอกสาร  

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จ ากัด (มหาชน)  
 เลขที่ 1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา  
 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 โทรศัพท์ 0-2559-0022 

โทรสาร 0-2559-0075 หรือ 0-2559-3609  
Website:  www.tvthunder.co.th  

        อีเมล์ : secretary@tvthunder.co.th 

ผู้ประสานงาน  : คุณณฐกฤต วรรณภิญโญ 
 

 

http://www.tvthunder.co.th/
http://www.tvthunder.co.th/

