
����� ������ก�	�                                                        FOR TISCO'S CLIENTS ONLY

������


��������	�����������ก����	������
��������������������� ��	�� :

��ก�	���"#�	�������ก�����$%�� &�'����%"�()��' ����
�����*����" :

��&����*����������� :

�����*��ก�����$%�������	����� :

:

ก���������ก� �!�"#��$%& �'#(ก )*���'�ก��������ก#��ก��%+ #'�,'%-#*��./0#)�#'�,'��.1�#2)� �� 

ก�+������������$%���	*�ก��,������ :

:

3',�+*��"��'�

,������ #�	&����&� :

��-�
 ���  ��*����" :

:

:

  (����'�4) ��� ,�����ก#'ก�4��  #�5�#��0�ก-����

��-�
 ���  ��*����" :

:

:

��ก#��!�"ก�-ก��6��7�1�

8.30��%�ก���.-6�� 0�"#9�����8')8��

 ��"������ก���.��  �	�'���	��&	���	���/��
��ก�	����,ก	 ��������

ก����	������
��������������������� ��	�� PDJ-W2

 
�����6���	� ��*�*���" ���ก�� ('/���) (PDJ-W2)

  17  'ก���'  2562

  �
��������������� 1 /��*� : / 	���'�� 1 / 	� ���� 1 
�� 

  *����"  23  'ก���'  2562  -  6  ก '?�6���@  2562

�����*��ก�����$%�������	�����_NVDR   *����"  23  'ก���'  2562  -  1  ก '?�6���@  2562

  �E6��*�����ก�� ��/*����*�� 9.00 �. I.� �*�� 15.30 �.

��������	�ก�����ก��ก����������������� ���ก��ก����������� !��ก"��� ��#�� ��.���%ก� &�#�!	 �����ก'��!( (��!��

ก�+������������$%���	*���-�
 ���, ��������@��-�, ��K�L�@   #��ก�.-9:�-�. �'#(ก  <��%� 3.����   1  ก2><�?.�,$  2562

  #��ก�.-9:�-�. �'#(ก  <��%� 3.����   4  ก2><�?.�,$  2562

ก�+���ก�	�#�	��
�������ก NVDR   #��ก�.-9:�-�. �'#(ก  <��%� 3.����   31 >ก���>  2562

  *����"  23  'ก���'  2562  -  4  ก '?�6���@  2562

  *����"  23  'ก���'  2562  -  4  ก '?�6���@  2562

��������@��-�, ��K�L�@   $%��*��#/���*����"*������ �&�#'��ก�� *����" 1  ก '?�6���@  2562

�������������
������������"��	��
�����������$%�� (��"�����)   E -�'F.� 0?��) � 6'3�3���� 6*�ก.) (>&�+�) E

  !�"�<�-./+���>��.?�$  ��5��� 056-2-44818-9

3',�+*��"��'�_NVDR

  *����"  23  'ก���'  2562  -  1  ก '?�6���@  2562

��������@��-�, ��K�L�@   $%��*��#/���*����"*������ �&�#'��ก�� *����" 31  'ก���'  2562

�������������
������������"��	��
�����������$%�� (��"�����)  N PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED O

1. �
�
�ก/ 	�  (&�'��
)

2. �
��	��*�'�������	����� ��
 �	�'���6%"���	�
���� N
����/��ก���6�@ ���,ก	 ���ก��O �'���กP�	Q�ก�����" N002O)

3. �
��
���ก����� ก�+�#'�'��
��
���ก����� ��ก�	�&	��,��.��
I�'������
���P�	I%�/ 	���"�
��@ 02-009-9999 (TSD)

4. ������
�&�(������(��
���������I�ก&	��) ก�+�
�&�(������&�����6ก� +���
���������
���
	��(��
���������I�ก&	��)

5. /��กT��ก����������� E
�
���� 


�����6���	� ��*�*���" ���ก�� ('/���)  �����" 28  $��
����-&��� 28 ��*�
�����&	 ��&
����  ก�'.  10260

&��&��   � +6���6� ���V���  Tel.0-2769-9403

(���/��
P�	I%�/ 	� NVDR &��&���%"���ก���#�	��" 
�.���,ก	 ���ก�� �����ก����/��   ���� 4 ,��. 02-6336441-5 �����*����ก����
����(Y�#(&�'��" NVDR ก��/��)

/'���/&  ** ก�+�������ก�	������ก���ก�����$%��#'�����*����"
����ก��/�� /�%���ก���#'�I�ก&	����
I	*�&�'��"
����&�*���ก��/�� 
����#'���
P����
&��P�����/����[



                                                                                                                                                                                                                                                                              เลขที!ใบจอง/Form No. ……..…………..……………… 

แบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญ ของ บริษทั แพรนด้า จิวเวลรี� จํากดั (มหาชน) ครั�งที� ! (PDJ-W2) 

NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE COMMON SHARES OF PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 2 

                                                                                                                                                                                                       วนัที!ยื!นความจาํนงการใชสิ้ทธิ/ Date to notify the intention to exercise………………………………. 
                                                                                                                                                                                                       ทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเลขที!/ Warrant holder registration No. …………………………….. 

เรียน    คณะกรรมการ บริษทั แพรนดา้ จิวเวลรี!  จาํกดั (มหาชน) 
To       The Board of Directors of  PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)………………………………………………………………………วนั/เดือน/ปีเกิด …………………………………… สัญชาติ ……………………………… เพศ …………………… 

I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)                                                                                                                Date or Birth                                                      Nationality                                                    Sex 

อาชีพ ……………………………………....ที!อยูเ่ลขที! ………….……..ตรอก/ซอย …………………………………. ถนน ………………………………………….….. แขวง/ตาํบล ………………………………….………  
Occupation                                                      Address No.                        Lane/Soi                                                             Road                                                                          Sub-District                                                     
เขต/อาํเภอ ………………………………จงัหวดั ……………………………… รหสัไปรษณีย ์…………………………..โทรศพัท ์………………………………………… ประเทศ …………………………………………    
District                                                         Province                                                  Postal Code                                                Telephone No.                                                           Country                                                                

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี ………………………………………….……...               ประเภทการเสียภาษี                           £ หกัภาษี                          £ ไม่หกัภาษี 

Tax ID No.                                                                                                                  Type of Tax Planning                       Tax to be deduced              Tax not to be deduced 

โปรดระบุประเภทผูจ้องซื"อหุน้ พร้อมแนบสาํเนาหลกัฐานที!ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง   (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy) 
£ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย    
      Thai Individual  
£ บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว     
      Foreign Individual  
£ นิติบุคคลสัญชาติไทย            
      Thai Juristic Entity 
£ นิติบุคคลสัญชาติต่างดา้ว 

      Foreign Juristic Person  

เลขบตัรประจาํตวัเลขที! ……………………………………………………………………………….. 
ID Card No. 
ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง / เลขบตัรประจาํตวัเลขที! ……………………………………………….. 
Foreigner Card/Passport / ID Card No. 
เลขทะเบียนบริษทั …………………………………………………………………………………….. 
Company Registration No.  
เลขทะเบียนบริษทั / เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี …………………………………………………………... 
Company Registration No. / Tax ID No.       

ในฐานะผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที!จะซื"อหุน้สามญัของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลรี!  จาํกดั (มหาชน) ขา้พเจา้มีความประสงคที์!จะใชสิ้ทธิในการจองซื"อหุน้สามญัของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลรี!  จาํกดั (มหาชน) ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี"  
As a warrant holder of  PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED, I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase the common shares of PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED as stated 
below: 

1. จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิที!ขอใชสิ้ทธิ…………………………………………..……… หน่วย 

Amount of the warrants to exercise                                                                                                          unit(s) 
2. อตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ # หน่วย : 1 หุน้สามญั  ในราคาหุน้ละ 1 บาท หรือราคาการใชสิ้ทธิกรณีมีการปรับสิทธิตามเงื!อนไขการปรับสิทธิที!กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ #.5                                                     
            The exercise ratio is warrant # unit(s): common share 1 share(s), with the exercise price of Baht 1 per share or adjusted price pursuant to Clause 1.5 of the Terms.                                                                                                                                                                              
3. รวมเป็นเงินที!ตอ้งชาํระในการจองซื"อหุน้สามญั ………………………… บาท (……………………………………………………………..) และค่าอากร………….…..บาท (……………………………………………) 

Totaling of payment                                                                                        Baht                                                                                                      and stamp duty                 Baht 

4. ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซื"อหุน้สามญัดงักล่าว ที!สามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั"นโดย 

            I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only : by 

             £ เชค็ธนาคาร / Cashier Cheque                          £ ดร๊าฟท ์/ Draft                          £ เชค็บุคคล / Cheque              £ เงินโอน / Cash Transfer                       
      สั!งจ่าย “บริษัท แพรนด้า จวิเวลรี� จาํกดั (มหาชน)” เลขที!บญัชี $%&-'-**+#+-,  ประเภทบญัชีออมทรัพย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขาสี!แยกบางนา 

      Payable to “Pranda Jewelry Pcl.” a saving account No. $%&-'-**+#+-, Kasikorn Bank, Si Yaek Bangna Branch 

      เลขที!เชค็ / Cheque No. ………………………………… วนัที! / Dated ………………………… ธนาคาร / Bank …………………………………………สาขา / Branch……………………………………………….……. 

5. ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิที!จะซื"อหุน้สามญัและขอรับทอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงันี"  
 I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the less warrants, which are not exercised (if any) as follows:  

 ส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน ………………………………………….ใบ  ตามรายละเอียด ดงันี"  
เลขที!ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ………………………………… จาํนวนหน่วย ……………………. .หน่วย 

เลขที!ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ..………………………………...จาํนวนหน่วย ……………………...หน่วย 

รวมจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิที!ส่งมา …………………………………………………...หน่วย 

จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิที!ขอรับทอน (ถา้มี) ………………………………………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 less warrants which are not exercised  ( if any)……………………………..……....units 

6. หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการดงัต่อไปนี"  (ผูจ้องซื"อหุน้เลือกขอ้ใดขอ้หนึ!ง) 
   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) 

        £ ใหอ้อกใบหุน้สามญัที!ไดรั้บการจดัสรรนั"นไวใ้นชื!อของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยนิดีที!จะมอบหมายใหบ้ริษทัดาํเนินการใดๆ เพื!อทาํการจดัทาํใบหุน้สามญัและการส่งมอบใบหุน้สามญัมาใหข้า้พเจา้ภายใน #% วนัทาํการ นบัจาก
วนัที!ใชสิ้ทธิซื"อหุน้ 

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 #% business days after the exercise date. 

        £ ใหอ้อกหุน้สามญัที!ไดรั้บจดัสรรนั"นไวใ้นชื!อ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื!อผูฝ้าก” และดาํเนินการใหบ้ริษทั …………………………..………………….. สมาชิกผูฝ้ากเลขที! .…….……………นาํ
หุน้นั"นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื!อผูฝ้าก เพื!อเขา้บญัชีซื"อขายหุน้เลขที! ……………………………..………………ซึ! งขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั"น 
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. 

        £ ใหฝ้ากหุน้สามญัตามจาํนวนที!ไดรั้บการจดัสรรนั"นไวใ้นชื!อ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั” และนาํหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั โดยนาํเขา้บญัชีของบริษทั 

ผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที! &$$ เพื!อขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซื"อหุน้จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามที!บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั กาํหนด) 
Issue the common share in the name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit those share with Thailand Securities Depository Co., Ltd. under Issuer account for my name account number &$$  
(For issuing a share certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by Thailand Securities Depository Co., Ltd.)   

               ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะซื"อหุน้สามญัจาํนวนดงักล่าว หรือในจาํนวนที!ท่านจดัให ้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื"อหุน้สามญันี"  แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซื"อหุน้สามญัที!ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อย พร้อม
เชค็ / ดร๊าฟท ์/ แคชเชียร์เชค็ /เงินสด  มาถึงบริษทัภายในกาํหนดระยะเวลาแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ หรือเชค็ / ดร๊าฟท ์/ แคชเชียร์เชค็ไม่ผา่นการชาํระเงินจากธนาคาร ใหถื้อว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชสิ้ทธิการขอซื"อหุน้ 

               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, it shall be deemed that I/we do not intend to exercise the warrants. 
  ลงชื!อ/Signature ……………………………..…………………………… ผูจ้องซื"อหุน้สามญั (Subscriber) 

                         ( ……………………………..……………………………. ) 
หลกัฐานการรับฝากการจองซื�อหุ้นสามญั / Subscription Receipt (ผู้จองซื�อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี�ด้วย / Subscribers please also fill in this section) 

วนัที!รับใบจอง/Date …………………………………                                                            เลขที!ใบจอง / Form No. …………………………………………… 

บริษทั แพรนดา้ จิวเวลรี!  จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก  ……………………………..………………………………… เพื!อจองซื"อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลรี!  จาํกดั (มหาชน) ครั" งที! ' 

PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED has received the money from                                                                  for a subscription of common shares of PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED 
No. 2 

จาํนวนหุน้สามญัที!ไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ……………………………..………… หุน้ ในราคาหุน้ละ ………………บาท  รวมเป็นเงินที!ชาํระ ………………………………………………บาท 
………………………………………………………………………………………………) 
Amount of common shares received from the exercise of the right. …………….……………… shares.  At the price of Baht/share …………….Baht. Totaling amount of Baht …………………………………….……………. 
(………………………………………………………………………………………………) 
£ เงินโอน / Cash Transfer         £ เชค็ธนาคาร / Cashier Cheque        £ ดร๊าฟท ์/ Draft           £ เชค็บุคคล / Cheque    เลขที!เชค็ / Cheque No. ……………….………………… วนัที! /Dated ………………………………… 
ธนาคาร / Bank ……………………………………………… สาขา / Branch . ……………………………………………… 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที!ขอรับทอน (ถา้มี) / Amount of the less warrants which are not exercised (if any) ……………………………………………………………………..…. หน่วย / units. 
                                                         เจา้หนา้ที!ผูรั้บมอบอาํนาจ /Authorized Officer ..…………………………….………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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               Request for Securities Withdrawal / Transfer Form 
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�-. / Date___________________________ 

 �	
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 I/We _________________________________________________ ����������� / Account No.___________________________ 
�� !
�"#$%& '�()*	�#+,��*��ก�#��.'�+%/ก	 0
ก�1 10
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hereby request TISCO Securities Company Limited to proceed per the instructions as follows : 
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 Transfer securities to other accounts in TISCO Securities 
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 Withdraw securities in the form of a certificate 
 

� (L�2R / Other__________________________________________________________________________________________________________ 
 

)2!�2��� / on  ................................................................................. 
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Transfer via the TSD / Transfer to other accounts within TISCO Securities / Withdraw in form of a Certificate 
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Reason for the withdrawal / transfer 
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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. 
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2!2�&+2 / I/We would like to pay the fee amounting to  _____________________________ �
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ก������&+2K
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 (Withdraw from my cash deposit account) 
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Fee                                                                          Receipt No.                                                                                          Date 
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