สิ่งทีส่ ่งมาด้ วยลาดับที่ 2
ใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ทีวี ไดเร็ค จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
เลขที่ใบจอง..........................................................
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 895,414,919 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.00 บาท เสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ เดิม
ในอัตราส่วน 1 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ เพิ่มทุนใหม่ โดยจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทครัง้ ที่ 3 (“TVD-W3”)
RO
โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมทีจ่ องซือ้ หุน้ เพิ่มทุนและได้รบั จัดสรร ในอัตราส่วน 4 หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ 1 หน่วย ใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันที่จองซือ้  9 พฤษภาคม 2565

 10 พฤษภาคม 2565

 11 พฤษภาคม 2565

 12 พฤษภาคม 2565

 13 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลผู้จองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน (โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง)
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุ คล)..................................................…………………… เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เลขที่ …………………………………………………..………………………..
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน
 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ………..………………..
 นิติบคุ คลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบคุ คล....................................................
 นิติบคุ คลสัญชาติต่างด้าว
เลขทะเบียนนิติบคุ คล .................…………………………
บ้านเลขที่...................... ตรอก/ซอย.............................................. ถนน.................................................. แขวง/ตาบล...........................................เขต/อาเภอ................................................................
จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย.์ ....................................................
สัญชาติ...........................................อาชีพ..................................................................................วัน/เดือน/ปี เกิด (วันจดทะเบียนนิติบคุ คล).............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)............................................................................. (โทรศัพท์เคลื่อนที่)....................................................................
เลขที่บตั รประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร................................................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 ไม่หกั ภาษี ณ ที่จา่ ย
 หักภาษี ณ ที่จ่าย
ข้าพเจ้ามีหนุ้ เดิมตามทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565 จานวน ....................................................หุน้ มีสิทธิในการจองซือ้ หุน้ ใหม่จานวน ............................................................. หุน้
มีความประสงค์ขอจองซือ้ และขอให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี ้
จานวนหุ้นที่จองซือ้
จานวนเงินที่จองซือ้ (บาท)
รายละเอียดการจอง
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)
 จองซือ้ ตามสิทธิทงั้ จานวน
 จองซือ้ น้อยกว่าสิทธิ
 จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ (เฉพาะส่วนเพิ่ม)
รวมจองซือ้ ทั้งสิน้

1.00

พร้อมกันนีข้ า้ พเจ้าขอส่งเงินค่าจองหุน้ สามัญดังกล่าวโดย เงินโอน แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์
เช็คบุคคล
เลขที่เช็ค / ดร๊าฟท์ .................................................................... วันที.่ ...................................................... ธนาคาร....................................................................... สาขา..............................................................................

โปรดชาระผ่านชื่อบัญชี “บัญชีจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน บริษัท ทีวี ไดเร็ค จากัด (มหาชน)”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 713-2-53561-7 ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาเทียมร่วมมิตร
การส่งมอบหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นของบริษัท)
หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหลักทรัพย์ดงั กล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี:้ (ผูจ้ องซือ้ หุน้ โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้ )
 แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless) นาหลักทรัพย์เข้าบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกใบหลักทรัพย์สาหรับหลักทรัพย์ที่ได้รบั การจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก”
และดาเนินการให้บริษัท……………………………………………………………สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ ………………… (โปรดระบุชื่อและหมายเลขสมาชิกผูฝ้ ากตามที่มีรายชื่อปรากฎด้านหลังใบจอง) นาหลักทรัพย์เข้าฝากไว้
กับบริษัท ศูนย์ร ับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่ อ เข้าบัญ ชีซือ้ ขายหลักทรัพ ย์ชื่อ …………………………………………………………..…………………………….เลขที่…..………..…..… ซึ่งข้าพเจ้ามีอ ยู่กับ
บริษัทนัน้ (ชื่อผูจ้ องซือ้ ต้องตรงกับชื่อบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ มิฉะนัน้ บริษัทฯ จะดาเนินการออกใบหลักทรัพย์ที่ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผจู้ องแทน)
 นาหลักทรัพย์เข้าฝากบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ ให้ออกใบหลักทรัพย์สาหรับหลักทรัพย์ที่ได้รบั การจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และนาหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กับ
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยเข้าบัญ ชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ เพื่อข้าพเจ้า-สมาชิกเลขที่ 600 (การขอถอนเป็ นใบหุน้ ในภายหลัง ผูจ้ องซือ้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริษัท ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด)
 แบบรับใบหลักทรัพย์ (Script) ให้ออกใบหลักทรัพย์สาหรับหลักทรัพย์ที่ได้รบั การจัดสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งใบหลักทรัพย์ให้กบั ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าอาจได้รบั ใบหุน้ ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยรับหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การคืนเงินค่าจองซือ้ หลักทรัพย์ (ถ้ามี)
ในกรณีทขี่ า้ พเจ้าไม่ได้รบั จัดสรรหรือได้รบั จัดสรรไม่ครบเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการคืนเงิน ค่าจองซือ้ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ โดย
 ส่งเช็คโดยไปรษณียล์ งทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ทรี่ ะบุไว้ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  ธ. ไทยพาณิชย์  ธ. กรุงเทพ  ธ. กสิกรไทย  ธ. กรุงไทย  ธนาคารอื่น ๆ (โปรดระบุ) …………..……………. สาขา....................................เลขที่บญ
ั ชี........................................
 มารับเช็คด้วยตนเอง
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนนี ้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและ
เอกสารประกอบการจองซือ้ ที่ถกู ต้องเรียบร้อยพร้อมเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ / ใบโอนเงิน มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือหากเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ที่ส่งั จ่ายแล้วนัน้ ไม่ผ่านการเรียกเก็บให้ถือว่าข้าพเจ้าสละ
สิทธิ์ในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไข ข้าพเจ้าได้ศึกษาช้อมูลทัง้ หมด เกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนในสารสนเทศการเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนและยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในสารสนเทศ
ดังกล่าว และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังอีกด้วย

 ลงชื่อ.................................................................. ผูจ้ องซือ้

การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยง
และก่อนตัดสินใจจองซือ้ หลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ

(…………………………………………………)

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้ ้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน )
วันที่จองซือ้  9 พฤษภาคม 2565  10 พฤษภาคม 2565
 11 พฤษภาคม 2565
 12 พฤษภาคม 2565
 13 พฤษภาคม 2565
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จากัด (มหาชน) ได้รบั เงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ..................................................................................เพื่อจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัท ในราคาหุน้ ละ 1.00 บาท
รายละเอียดการจอง

 จองซือ้ ตามสิทธิทงั้ จานวน
 จองซือ้ น้อยกว่าสิทธิ
 จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ (เฉพาะส่วนเพิ่ม)
รวมจองซือ้ ทัง้ สิน้

ราคาเสนอขาย(บาท/หุ้น)

จานวนหุ้นที่จองซือ้

จานวนเงินที่จองซือ้ (บาท)

1.00

โดยชาระเป็ น  เช็ค (Cheque)  เช็คธนาคาร (Cashier Cheque)  ดราฟท์ (Draft)
 เงินโอน (Transfer)
เลขที่เช็ค/เช็คธนาคาร/ดร๊าฟท์. ……………………….…….………….………… วันที่ ………………………………… ธนาคาร ………………………………………………… สาขา …………….…….…….…………..…...
 แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless) นาหลักทรัพย์เข้าบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยออกใบหลักทรัพย์ในนาม “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก”
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่........................................... บัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์เลขที่.....................................................................
 นาหลักทรัพย์เข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 ในนาม “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” โดยเข้าบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า”
 แบบรับใบหลักทรัพย์ (Script) ออกเป็ นใบหลักทรัพย์ในนามผูจ้ องซือ้
เจ้าหน้าที่ผรู้ บั ใบจอง………………………………………………

