
                                        

 เลขที่/No…………………………………..…….. 

แบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธทิี่จะซือ้หุน้สามญัของ บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน)  (ZIGA-W1) 
Subscription Form to Exercise the Right to Purchase Ordinary Shares of Ziga Innovation Public Company Limited (ZIGA-W1) 

 
วนัที่ยื่นความจ านงการใชส้ทิธิ/ Date to notify the intention to exercise 
      22 กนัยายน 2564 / 22 September 2021         23 กนัยายน 2564 / 23 September 2021        27 กนัยายน 2564 / 27 September 2021       28 กนัยายน 2564 / 28 September 2021      29 กนัยายน 2564 / 29 September 2021 
ทะเบยีนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธเิลขที่ / Warrant holder registration No. ……………………………………………………………………… 
 

 
ขา้พเจา้มีความประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัของบริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) ดงันี ้
I/We intend to exercise the right to purchase the ordinary shares of Ziga Innovation Public Company Limited as follows: 
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอใชส้ิทธิ / Amount of the Warrants to be exercised ………………………………………………………………………………………………… หน่วย/Units 
จ านวนหุน้สามญัที่ไดจ้ากการขอใชส้ิทธิ / Amount of the ordinary shares received from the exercise of the Warrants ………………………………………………………………………………………….. หุน้/Shares 
อตัราการใชส้ิทธเิท่ากบั ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุน้สามญั 1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท / The exercise ratio is warrant 1 unit : ordinary share 1 share with the exercise price of Baht 1 per share. 
รวมเป็นเงินที่ตอ้งช าระในการใชส้ิทธทิี่จะซือ้หุน้สามญั / Total payment for shares subscription ………………………………………………. บาท / Baht (………………………………………………………………………………………………)  
ขา้พเจา้ไดช้ าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัดงักล่าวโดย / I/We herewith make the payment for share subscription by ……………………………………………………………………… 
สั่งจ่าย “บริษทั ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน)” / payable to “Ziga Innovation Public Company Limited”  
ลงวนัที่ / Date ……………………………………….…………… ธนาคาร / Bank ........................................................................ สาขาที่โอน / Branch …………………………………………………………. 
(โดยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟ จะตอ้งสามารถเรียกเก็บไดใ้นกรุงเทพมหานคร ภายในวนัที่ 30 กนัยายน 2564 เท่านัน้) (for Cheque or cashier Cheque or Draft must be cleared at a clearing house in Bangkok within 30 September 2021 only) 
โอนเงินเขา้บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบญัชี “บริษัท ซิก้า อินโนเวช่ัน จ ากัด (มหาชน)” / transfer to current account name “Ziga Innovation Public Company Limited” เลขที่บญัชี 359-1-00347-9 / Account number 359-1-00347-9 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบางครุ / Kasikorn Bank Public Company Limited, Bang Khru Branch, พรอ้มแนบส าเนา Slip การโอนมาพรอ้มนีด้ว้ย / With a copy of pay-in slip enclosed. 
ขา้พเจา้ไดส้่งมอบใบส าคญัแสดงสทิธิและขอรบัทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงันี ้/ I have delivered the warrant certificates and request to receive the part of warrants that are not exercised back (if any) 
ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธจิ านวน / Amount of delivered Warrants …………………………………………………….. ใบ/ certificate (s) ตามรายละเอียดดงันี ้/ with the following details 
เลขที่ใบส าคญัแสดงสทิธิ / Warrant Certificate (s) No. ……………………………………………………… จ านวน/ Amount ………………………………………………….. หน่วย/ Units 
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอรบัทอน (ถา้ม)ี / Amount of unexercised warrants to be returned (if any) …………………………………………………….. หน่วย/ Units 
 
เมื่อขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวแลว้ ในการส่งมอบหุน้ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษัทด าเนนิการดงัต่อไปนี ้(โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง)  
If I/We am/are allotted the said Shares, I/We agree to have either of the following processed by the Company (Choose one only) 
       ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให ้บริษัท ........................................................................................................................... สมาชิกผูฝ้าก 
       เลขที่ .................................... น าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์เลขที่ ............................................................... ชื่อ / Name ………………………………………………………. 
       ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนัน้ / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” for the allotted Shares and assign for Participant name………………………………………………………. 
       TSD member no. ………………………….. To deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”) for my/our securities a/c no. …………………………………………………………………………………... 
       Maintained at the said TSD member company. 
       ให้ฝากใบหุน้สามัญตามจ านวนที่ได้รบัการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหุ ้นเข้าฝากไวก้ับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทที่ ออกหลักทรพัย์  
       สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัยใ์นภายหลงัผูจ้องซือ้หุน้จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราที่ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities    
       Depository Co., Ltd.” For the allotted Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600 (for issuing a Share certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by TSD) 
       ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนที่ไดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ของขา้พเจา้และจัดส่งใบหุน้ใหข้า้พเจา้ตามชือ่ที่อยู่ที่ระบไุวใ้นทะเบียนผูถ้ือหุน้ทางไปรษณยีล์งทะเบยีน โดยขา้พเจา้ยินดีมอบหมายใหบ้ริษัทด าเนนิการใดๆ เพื่อท าใหก้ารจดัท าใบหุน้และส่งมอบ   
       ใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วันท าการ นับจากวันใชส้ิทธิซือ้หุน้ / Issue a share certificate in my/our name for the allotted Shares and deliver the share certificate to me/us by registered mail according to the address stated in the  
       shareholder register. I/We agree to have the Company do the necessary to have the share certificate issued and delivered to me/us within 15 business days from exercise date. 
ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุน้สามญัดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หุน้สามญันี ้ แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งแบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบรอ้ยรอ้ยพรอ้มเงินโอนเขา้บญัชี มาถึงบริษัท
ภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงใชส้ิทธิ หรือ เช็ค / แคชเชียรเ์ช็ค / ดร๊าฟ ไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ใหถ้ือว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิการจองซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ  
I/We hereby undertake to purchase the said Shares and shall not revoke this subscription. If I/We do not return this duly completed subscription form with payment has not been honored within the exercise period. I/We may be 
deemed to have not exercised my/our subscription rights. 
 
 การลงทุนในหุน้ย่อมมีความเสี่ยง / Please be aware of the risk involved in stock investment     ลงชื่อ.................................................................................ผูจ้องซือ้ / Subscriber 
ก่อนการตดัสินใจจองซือ้หลกัทรพัย ์ควรศึกษาขอ้มลูอย่างรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription        (…………………………………………………………………..) 
การประเมินความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Suitability Test) เพื่อจองซือ้หุ้น / Suitability Test for share subscription  
1. ขา้พเจา้ไดผ้่านการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแลว้ และรบัทราบระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัไดข้องขา้พเจา้แลว้ / I /We already conducted Suitability Test, and I/We acknowledge my/our risk tolerance level.  
2. ขา้พเจา้รบัทราบระดบัความเสี่ยงของหุน้สามญัที่ขา้พเจา้จะจองซือ้ครัง้นี ้I/We acknowledge risk level of share I/We will subscribe for. 
ทัง้นี ้หากผลการประเมิน Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาว่า ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกบัการจองซือ้หุน้ในครัง้นี ้ขา้พเจา้ยงัยืนยนัและประสงคท์ี่จะจองซือ้หุน้สามญัในครัง้นี ้และไดล้งลายมือชื่อเพื่อยืนยนัในฐานะผูจ้องซือ้ดา้นล่าง โดยขา้พเจา้รบัทราบว่า 
การลงทุนในหุน้สามัญครัง้นีไ้ม่เหมาะสมกบัระดบัความเสี่ยงที่ขา้พเจา้ยอมรบัไดต้ามผลประเมิน Suitability Test / If the result of Suitability Test indicates that this share investment does not match my/our risk tolerance level, I/we still wish to 
subscribe for this shares. I will put my signature below to confirm my intention for this share subscription. I/We acknowledge that this share investment does not match my risk tolerance level in accordance with the result of suitability 
test. 
          ลงชื่อ.................................................................................ผูจ้องซือ้ / Subscriber 
                (…………………………………………………………………..) 
 
 
วนัที่จองซือ้ / Subscription Date ……………………………………………             เลขที่ / No. …………………………………………………….. 
ผูจ้ดัจ าหน่ายไดร้บัเงินจาก / Underwriter received payment from ………………………………………………………….…………………………… เพื่อจองซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ จ านวน / For a subscription of the ordinary 
shares of the Company of …………………………..…………………….. หุน้ / Share ในราคาหุน้ละ 1 บาท / at Baht 1 per share รวมเป็นเงิน / totaling of …………………………………….……………….. บาท / Baht 
โดยช าระเป็น / made payable by  เงินโอน / Pay-in 
ลงวนัที่ / Date …………………………………………………….. ธนาคาร / Bank ……………………………………………………………… สาขาที่โอน / Branch .................................................................................... 
โดยหากผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ใหด้  าเนินการดงัต่อไปนี ้/ If the subscriber receives the aforesaid shares, the subscriber requests as follow :  
       ออกใบหุน้ในนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” เลขที่สมาชิกผูฝ้าก ................................................................................ บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที่ ........................................................................................... 
       Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” participant number ……………………………………………….. Securities trading account number …………………………………….. 
       ออกใบหุน้ในนาม “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด” โดยน าเขา้บญัชีของผูอ้อกหลักทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อผูจ้องซือ้ / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit  
       those share under issuer account for my name, account number 600 
       ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ ภายใน 15 วนัท าการ นบัแต่วนัใชส้ิทธิซือ้หุน้ / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the exercise date  
         เจา้หนา้ที่ผูร้บัมอบอ านาจ / Authorized Officer ……………………………………………………… 
 

หมายเหตุ : หากผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ท่ีใหไ้ว ้โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปท่ีฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรพัย ์บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-2229-2800 

 

 โปรดกรอกขอ้ความในช่องดา้นล่างนีด้ว้ยตวับรรจงใหค้รบถว้นชดัเจน (Please fill in the completed information) 

 หลกัฐานการใชส้ิทธจิองซือ้หุน้สามญัของบริษทั ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) (ผูจ้องซือ้ โปรดกรอกขอ้ความในส่วนนีด้ว้ย) 



 


