
����� ������ก�	�

�����	


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

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

��&����*����������� :

�����*��ก�����$%�������	����� :

:

ก��������ก�������	��������ก��������ก��������ก���ก���������� ����!"#��	������!$	�%���� 

:

:

'���������	��

��+�
 ���  ��*����" :

ก�,���ก�	�����&������-*�����-	����������(.���/�0 

��+�
 ���  ��*����" :

:   �TFD for Account of Share Subscription�

��ก������ก� ก��(�	)�$�

*!'#���ก���! (�	 #���+����*��*��

����-���� 1 ��"������ก���2��  �	�'���	��&	���	���-��
��ก�	����3ก	 ��������

ก����	������
��������������������� ��	��  TFD-W2 (รับเฉพาะเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ และดร๊าฟทเ์ทา่นั�นคะ่ ไมรั่บเงนิโอน)

  
����#��:�;��3������ &��-ก��' ���ก�� ('-���) [TFD-W2]

  22  �'���  2559

  1  :  1.03  ������	�����  4.853  
�� 

  *����"  28  �'���  2559  -  12  :IJ��'  2559

�����*��ก�����$%�������	�����_NVDR   *����"  28  �'���  2559  -  10  :IJ��'  2559

  �O:��*�����ก�� ��-*����*�� 9.00 �. P2� �*�� 16.00 �.

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

ก�,������������$%���	*���+�
 ���, ��������S��+�, ��/�0�S   ��	ก�! +,	 �. ���ก� .���� '!���  10  123.��4  2559

ก�,���ก�	�#�	��
�������ก NVDR   ��	ก�! +,	 �. ���ก� .���� '!���   9  123.��4  2559

  *����"  28  �'���  2559  -  10  :IJ��'  2559

��������S��+�, ��/�0�S   $%��*��#-���*����"*������ �&�#'��ก�� *����"  10  :IJ��'  2559

�������������
������������"��	��
�����������$%�� (��"�����)   8 !"��(�	)�$��%���1��4%�  4(. 9�1!:����		���%*���ก��4;

��'��P����ก�ก+
������ก�����ก-�ก
������ก� ���:'-����#�	J���� 1 *�����ก���������� :�	�'������
 �%"�-��'�ก �,�
��S3�� �	��-�����+�

'���������	��_NVDR

  *����"  28  �'���  2559  -  10  :IJ��'  2559

��������S��+�, ��/�0�S   $%��*��#-���*����"*������ �&�#'��ก�� *����"  9  :IJ��'  2559

�������������
������������"��	��
�����������$%�� (��"�����)

1. �
�
�ก- 	�

2. �
��	��*�'�������	����� ��
 �	�'���:%"���	�
���� T
����-��ก���:�S ���3ก	 ���ก��U �'���กV�	W�ก�����" T002U)

3. �
��
���ก����� (P	�'�)

4. ������
�&�(������(��
���������P�ก&	��) ก�,���	
�&��	����ก��ก� ,���
���������
���
	��(��
���������P�ก&	��)

5. -��กX��ก����������� , ��+�, ��������S��+�, ��/�0 O
�
������������


'�.#��:�;��3������ &��-ก��' �����" 18 $������ 11 ��ก 9 ���������0�� ��*������*� ��&���� ก� ���:Y 10120

&��&�� WZ��ก���������
���� (� ,�J���&�S) Tel. (02) 676-4031-6 , (02) 676 -3836-9  Fax. (02) 676-4038-9

(���-��
V�	P%�- 	� NVDR &��&���%"���ก���#�	��" 
. �̀��S��
W�ก-��ก���:�SY  ���� 4 3��. 02 009 9433-43  �����*����ก����
����(.�#(&�'��" NVDR ก��-��)

-'���-&  ** ก�,�������ก�	������ก���ก�����$%��#'�����*����"
����ก��-�� -�%���ก���#'�P�ก&	����
P	*�&�'��"
����&�*���ก��-�� 
����#'���
V����
&��V�



   เลขที่ / No……………………. 
 
 

แบบฟอรมแสดงความจํานงการใชสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
         NOTIFICATION OF  INTENTION TO EXERCISE WARRANTS TO PURCHASE THE ORDINARY SHARES OF THAI FACTORY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
วันที่ย่ืนความจํานงการใชสิทธิ / Date to notify the Intention to exercise………….…………………………….. 

                      ทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเลขที่ / Warrant holder registration No. ……………………………..…………………………. 
เรียน คณะกรรมการบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
To The Board of Directors of THAI FACTORY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล) / (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person)………………………………………………………………….....นามสกุล(Surname)………………………….…………………….... 
วัน/เดือน/ปเกิด / Birth Date……………….………./……….……..…../……………..….เพศ / Sex……………............สัญชาติ / Nationality………………………….....……อาชีพ/Occupation………………………………………..……………… 
บานเลขที่ปจจุบัน / Address No…..…………………………………….…………ตรอก / ซอย / Soi……………………………………….………………………ถนน / Road……………………..….…………………………………………….... 
แขวง / ตําบล / Sub-District……………………………………………………… เขต / อําเภอ / District……………………………………………………………จังหวัด / Province……………………………….….………………………….…… 
รหัสไปรษณีย / Post Code……………………………………………………...โทรศัพท / Telephone…………………………………..…………… 
เลขประจําตัวผูเสียภาษี / Tax ID No…………………………………………………...ประเภทการเสียภาษี / Type of Tax Planning       � หักภาษี                         � ไมหักภาษี 
โปรดระบุประเภทผูจองซ้ือหุน / Please specify type of subscribers                                                                                                          tax to be deducted       tax not to be deducted 

�  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจําตัวประชาชนเลขที…่………………………………………………………………………………………………... 
Natural Person of Thai Nationality Identification No. 

�  บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว  ใบตางดาว / หนังสือเดนิทาง / เลขบัตรประจําตัวเลขที…่…………………………….………………………………………… 
Natural Person of Alien Nationality Alien Card / Passport / ID Card No. 

�  นิติบุคคลสัญชาติไทย  เลขทะเบียนบริษัท……………………………………………………………………………………………………………… 
 Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No. 

�  นิติบคุคลสัญชาติตางดาว  เลขทะเบียนบริษัท / เลขประจําตวัผูเสียภาษี……………………………………….…………………………………………… 
Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No. / Tax ID No. 

ในฐานะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษทั ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
Being the warrant holder of THAI FACTORY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 
ขาพเจามีความประสงคที่จะใชสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
I hereby intend to exercise the right to purchase the common shares of THAI FACTORY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 
1. จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิ / Amount of the warrants to exercise…………………………………………………………………………..หนวย / Units 

จํานวนหุนสามัญที่ไดจากการขอใชสิทธิ / Amount of the common shares received from the exercise of the warrants…………………………………….………หุน / Shares 
2. อัตราการใชสิทธิเทากับใบสําคัญแสดงสิทธิ………..…..หนวย…….………หุนสามัญ ในราคาหุนละ……………บาทหรือราคาการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคา การใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิตามที่กําหนดไวในขอ

กําหนดการใชสิทธิ หัวขอ 1.4 
The exercise ratio is warrant………………Unit (s): common share………….share (s) with the exercise price of Baht……………per share or adjusted price as refer to the terms of  the exercise of  clause 1.4 

3. รวมเปนเงินที่ตองชําระในการจองซ้ือหุนสามัญ/ Totaling of payment…………………………..บาท / Baht และคาอากร / and duty stamps……………………บาท / Baht 
4. ขาพเจาไดชําระเงินคาจองซ้ือหุนสามัญดังกลาว ที่สามารถเรียกเก็บเงนิในเขตกรงุเทพมหานครเทานั้นโดย / I herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only: by 
   � เช็ค / Cheque  � ดราฟท / Draft  � คําส่ังจายเงนิของธนาคาร / Cashier Cheque 

ส่ังจาย “บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม” / Payable to “TFD for Account of Share Subscription” 
เลขทีเ่ช็ค / Cheque No…………………………วันที ่/ Dated………………………ธนาคาร / Bank……………….……………………สาขา / Branch…………………………………..…………………… 

5. ขาพเจาไดสงมอบใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิและขอรบัทอนใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถามี) ดังนี ้/ I have delivered the warrant certificates or temporary warrant  certificate and receive the lesswarrants, which are 
not exercised (if any). 
สงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน / Amount of Delivered warrants…………………………………………...………..………………ใบ / Certificate (s) ตามรายละเอียด ดังนี ้/ With the following details: 
เลขทีใ่บสําคัญ / Warrant Certificate (s) No…………………………………….……..…………………....จํานวน / Amount..........................................................................................................หนวย / Units 
เลขทีใ่บสําคัญ / Warrant Certificate (s) No………………………………………………………………... จํานวน / Amount.........................................................................................................หนวย / Units 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทีข่อรับทอน (ถามี) / Amount of the less warrants which are not exercised (if any)…………………………………………………….…………………………..…. หนวย / Units 

6.  หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปน้ี (ผูจองซ้ือหุนเลือกขอใดขอหนึ่ง) 
When I receive the above common shares as allotted to me, I hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one); 

   �  ใหออกหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรนั้นไวในช่ือ “บริษทั ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” และดําเนินการใหบริษทั…………………………………………………………… 
ผูฝากเลขที…่………………………………………..…(ระบุช่ือใดช่ือหนึ่งตามรายช่ือทีป่รากฎในดานหลังในแบบฟอรมแสดงความจํานงการใชสิทธิทีจ่ะซ้ือหุนสามัญนี้) นําหุนนั้นเขาฝากไวกับ 
บริษทั ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก เพ่ือบัญชีซ้ือขายหุนเลขที…่…………………………………………….ซ่ึงขาพเจามีอยูกับบริษทันั้น 
 Issue the common shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for………………….…………..…………………………Participant 

               No…………………..…(Please specify a name as mentioned on the back of this subscription form), to deposit those common shares with Thailand Securities Depository Company Limited for            
   Securities  trading account No……………….………………….I have with that company. 

� ใหออกใบหุนสามัญที่ไดรับจดัสรรนั้นไวในช่ือของขาพเจา โดยขาพเจายินดีทีจ่ะมอบหมายใหบริษัทดําเนินการใดๆ เพ่ือทําใหการจัดทําใบหุนสามัญและการสงมอบใบหุนสามัญมาใหขาพเจานับ   
จากวันที่ใชสิทธิซ้ือหุน ตามที่อยูที่ระบุไวขางตน ซ่ึงขาพเจายอมรับวา ขาพเจาอาจไดรับใบหุนหลังจากที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับหลักทรัพยของบริษทัเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและอนญุาตใหหลักทรัพยซ้ือขายไดในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
Issue the common share certificates in my name for the allotted amount of common shares. I hereby agree to assign the company to proceed in any manner to have the common share certificates made and delivered to me as soon as after 
the exercise date at the address specified above and that I may obtained the share certificates after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the Company’s Share and the trading thereof in the Stock Exchange of 
Thailand. 

7.  หากขาพเจาชําระเงินในการใชสิทธิไมครบถวน ขาพเจาตกลงใหบริษทัดําเนินการดังตอไปนี ้(เลือกขอหนึง่ขอใด) 
In the case that I have made the payment only part of the Exercise Price, I consent the Company to perform as follow: (select one) 

� ถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธินี้ส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ 
Deem that the Notification of Intention to Exercise expires without any exercise 

� ถือวาจํานวนหุนสามัญทีจ่องซ้ือมีจํานวนเทากับจํานวนที่จะไดรับตามจํานวนเงินในการใชสิทธิ ซ่ึงบริษทัไดรับชําระไวจริงตามราคาการใชสิทธิในขณะนัน้ หรือ 
Deem that the number of shares subscribed is equal to the number of shares eligible in accordance with the actual payment the Company receives at the then prevailing Exercise Price, or 

� ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระเงินเพ่ิมเติมตามจํานวนทีป่ระสงคจะใชสิทธิใหครบถวนภายในระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิในคร้ังนั้น หากบริษทัไมไดรับเงนิครบตามจํานวนในการใชสิทธิ 
ภายในระยะเวลาดังกลาว บริษทัจะถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ 
Request the Warrant Holder to pay the balance within such Notification Period. If the Company does not receive the full payment within the same Notification Period, it is deemed that the Notification of Intention to Exercise expires 
without exercise. 

ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะรับซ้ือหุนสามัญจํานวนดังกลาว หรือในจํานวนที่ทานจัดสรรไว และจะไมยกเลิกการจองซ้ือหุนสามัญนี้ แตหากขาพเจาไมสงมอบใบจองซ้ือหุนสามัญที่ไดกรอกรายละเอียดครบถวน เรียบรอย พรอมเช็ค/ดราฟท/คําส่ัง
จายเงนิของธนาคาร มาถึงบริษทัภายในกําหนดระยะเวลาแจงความจํานงการใชสิทธิ หรือเช็ค/ดราฟท/คําส่ังจายเงนิธนาคารไมผานการชําระเงินจากธนาคารใหถือวาขาพเจาแสดงเจตนา ไมประสงคใชสิทธิการจองซ้ือหุน 
I hereby undertake to purchase the above amount of common shares or any amount as allotted to me and shall not cancel my subscription. If I do not deliver this subscription form which has been completely filled in and the cheque / draft / cashier 
cheque to the company within notification period or the cheque / draft / cashier cheque be refused from that bank, it shall be deemed that I shall not intend to exercise the warrants. 
 

                ลงช่ือ / Signature…………………………………………….ผูจองซ้ือหุนสามัญ / Subscriber 
(…………………………………………...) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

หลักฐานการรับฝากการจองซ้ือหุนสามัญ (ผูจองซ้ือ) โปรดกรอกขอความในสวนนี้ดวย / SUBSCRIPTION RECEIPT (SUBSCRIBER PLEASE ALSO FILL IN THIS PORTION) 
 

บริษทั ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ไดรับเงนิจาก (ช่ือตามใบจอง)…………………………………………………………………………………………………………………….....………………………... 
THAI FACTORY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED received money from (Name of Subscriber)…………….…………………………………………………………………………….…….……หุน / Shares 
เพ่ือจองซ้ือหุนสามัญตามใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษทั ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)  /    For a subscription of common shares of THAI FACTORY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 
จํานวนหุนสามัญที่ไดจากการขอใชสิทธิ / Amount of common shares received from the exercise of the right………………..……………………...……………………………………………………………….……หุน / Shares 
ในราคาหุนละ / at the price of Baht per share………….………………บาท        รวมเปนเงิน / Totaling amount of Baht……………………….………….……. บาท จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน / Amount of the less 
warrants which are not exercised……………………………………….  � เงินสด / Cash    � เช็ค / Cheque  เลขทีเ่ช็ค / Cheque No…………………..……………………………………………….. 
วันที ่/ Dated……………………..…………...ธนาคาร / Bank…………….….……………………สาขา / Branch………………………………….…………จํานวน / Amount of Baht…………..…………………………………บาท 
 

เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจ / Authorized Officer……………………………………..…………………… 
  (……………………………………….…………………) 

TFD‐W2 





 

 

          ��������	�
 / ��
��ก������ 
               Request for Securities Withdrawal / Transfer Form 

,�
�-. / Date___________________________ 

 �	
��	
 I/We _________________________________________________ ����������� / Account No.___________________________ 
�� !
�"#$%& '�()*	�#+,��*��ก�#��.'�+%/ก	 0
ก�1 10
�2+2ก
#1�&2�3 
hereby request TISCO Securities Company Limited to proceed per the instructions as follows : 

� /(2*��ก�#��.'GH
2#$��IJ2.'#��K
ก*��ก�#��.'  : �L�(%�
�+ก _____________________________________ ������%�
�+ก__________________ 
 Transfer securities via the TSD System         :  Participant Name                        Participant No. 

 

� /(2*��ก�#��.'O
.)2����� ��.�+%/ก	 
 Transfer securities to other accounts in TISCO Securities 
 

� P(2�"Q2)�*��ก�#��.' 
 Withdraw securities in the form of a certificate 
 

� (L�2R / Other__________________________________________________________________________________________________________ 
 

)2!�2��� / on  ................................................................................. 
 

�0�12�320�����
��ก������ / Transferee Information 
/(2GH
2IJ2.'#��K
ก*��ก�#��.' / /(2#$*!H
&�Jก 	
�(&�#+,��*��ก�#��.'�+%/ก	 0
ก�1 / P(2�"Q2)�*��ก�#��.' 
Transfer via the TSD / Transfer to other accounts within TISCO Securities / Withdraw in form of a Certificate 

 
 

�L�(*��ก�#��.' 
Securities Name 

 
 

0
2!2
*��ก�#��.' 
Number of 
Shares 

 
 

S	2�T2 
SH(*T	2 

Cost/ Unit 
 

�L�( V 2
�%กT� 
Account Name 

 
����������� 
Account No. 

 
��������S#"#$�
�2 
ID / Passport No. 

#
 
/(2 
SH(*T	2 

Price/Unit 

       

       
       

       

       

       

       

       
5673�8
ก��	�
 / ��
��ก������ 
Reason for the withdrawal / transfer 

 
99999999999999999999999999999999..9999999999999999999 

�	
��	
�(#��#(&!H
�	( !
��	
&S	2���W1	.L�2�()*	�#+,��*��ก�#��.'�+%/ก	 0
ก�1 10
�2+2ก
#�"Q2#+&�Tก"#$ก
#X�$�"Q2W"S
� !
�"#$%& '�(&�	
��	
 #!���3&ก#Y�����	
��	
�()*	�#+,��Z P(2X�$/*#L(/(2
*��ก�#��.'��L�(/(2)*	ก���T  �(L�2[\�&�+)�H�	
��	
 *
กSH(�
"#
ก]!H
�#+,��Z *#L(�T  �(L�2W1	#�� !
��%�.*
.
กก
#10
�2+2ก
#S
����"#
ก]S
�#
.�$�(�.1�	
&S	2 �	
��	
�(#��G+1�(��1)�	 H
�%�.*
.��3&
"!&)*	XกH�#+,��Z *#L(�T  �(L�2��2��/1."#
I
ก�&L�(2W�)1R ��3&%+32 ��3&2�3�	
��	
.+2.(�)*	�#+,��Z �"̂1�G.�	(�J�ก
#P(2X�$/*#L(/(2*��ก�#��.'�	
&S	2)*	ก��ก#�%##�
ก#*#L(*2H!.&
2(L�2)1�����(0
2
 
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. 

�	
��	
�(�0
#$ H
c##��2�.��"Q20
2!2�&+2 / I/We would like to pay the fee amounting to  _____________________________ �
�/1. / Baht by 

� �&+2%1 / ��e  / �&+2/(2 (Cash / Cheque / Money Transfer) � P(2
ก������&+2K
ก�(&�	
��	
 (Withdraw from my cash deposit account) 

 

���1:�;:.�320��	�
 (5=0���>��?;-/320���1�����
�=) / Authorized Signature ______________________________________________________ 
 

 
 

 H
c##��2�.� ___________________________ �
� )��%#e#���&+2 ��H���� ____________________������ ___________________ !�2��� ______________________________ 
Fee                                                                          Receipt No.                                                                                          Date 

BK-EM-14-001  


