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   เลขท่ี / No……………………. 
 
 

แบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
         NOTIFICATION OF  INTENTION TO EXERCISE WARRANTS TO PURCHASE THE ORDINARY SHARES OF THAI FACTORY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

                      ทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเลขท่ี / Warrant holder registration No. ……………………………..…………………………. 
เรียน คณะกรรมการบริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
To The Board of Directors of THAI FACTORY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล) / (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person)………………………………………………………………….....นามสกลุ (Surname)………………………….…………………….... 
วนั/เดือน/ปีเกิด / Birth Date……………….………./……….……..…../……………..….เพศ / Sex……………............สญัชาติ / Nationality………………………….....……อาชีพ/Occupation………………………………………..…………… 
บา้นเลขท่ีปัจจุบนั / Address No…..…………………………………….…………ตรอก / ซอย / Soi……………………………………….………………………ถนน / Road……………………..….…………………………………………….... 
แขวง / ตาํบล / Sub-District……………………………………………………… เขต / อาํเภอ / District……………………………………………………………จงัหวดั / Province……………………………….….………………………….…. 
รหสัไปรษณีย ์/ Post Code……………………………………………………...โทรศพัท ์/ Telephone…………………………………..…………… 
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี / Tax ID No…………………………………………………...ประเภทการเสียภาษี / Type of Tax Planning        หกัภาษี                         � ไม่หกัภาษี 
โปรดระบุประเภทผูจ้องซ้ือหุน้ / Please specify type of subscribers                                                                                                          tax to be deducted       tax not to be deducted 

  บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย บตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี…………………………………………………………………………………………………... 
Natural Person of Thai Nationality Identification No. 

  บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว  ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง / เลขบตัรประจาํตวัเลขท่ี……………………………….………………………………………… 
Natural Person of Alien Nationality Alien Card / Passport / ID Card No. 

  นิติบุคคลสญัชาติไทย  เลขทะเบียนบริษทั……………………………………………………………………………………………………………… 
 Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No. 

  นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว  เลขทะเบียนบริษทั / เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี……………………………………….…………………………………………… 
Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No. / Tax ID No. 

ในฐานะผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
Being the warrant holder of THAI FACTORY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 
ขา้พเจา้มีความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
I hereby intend to exercise the right to purchase the common shares of THAI FACTORY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 
1. จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิ / Amount of the warrants to exercise…………………………………………………………………………..หน่วย / Units 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ / Amount of the common shares received from the exercise of the warrants…………………………………….………หุน้ / Shares 
2. อตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ………..…..หน่วย…….………หุน้สามญั ในราคาหุน้ละ……………บาทหรือราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคา การใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้

กาํหนดการใชสิ้ทธิ หวัขอ้ 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. รวมเป็นเงินท่ีตอ้งชาํระในการจองซ้ือหุน้สามญั/ Totaling of payment…………………………..บาท / Baht และค่าอากร / and duty stamps……………………บาท / Baht 
4. ขา้พเจา้ไดช้าํระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัดงักล่าว ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นโดย / I herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only: by 
    เช็ค / Cheque   ดร๊าฟท ์/ Draft   คาํสัง่จ่ายเงินของธนาคาร / Cashier Cheque 

สัง่จ่าย “บัญชีจองซ้ือหุ้นเพิม่ทุน บมจ. ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม” / Payable to “TFD for Account of Share Subscription” 
เลขท่ีเช็ค / Cheque No…………………………วนัท่ี / Dated………………………ธนาคาร / Bank……………….……………………สาขา / Branch…………………………………..…………………… 

5. ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิและขอรับทอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงัน้ี / I have delivered the warrant certificates or temporary warrant  certificate and receive the less warrants, which are 
not exercised (if any). 
ส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิ จาํนวน / Amount of Delivered warrants…………………………………………...………..………………ใบ / Certificate (s) ตามรายละเอียด ดงัน้ี / With the following details: 
เลขท่ีใบสาํคญั / Warrant Certificate (s) No…………………………………….……..…………………....จาํนวน / Amount..........................................................................................................หน่วย / Units 
เลขท่ีใบสาํคญั / Warrant Certificate (s) No………………………………………………………………... จาํนวน / Amount.........................................................................................................หน่วย / Units 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถา้มี) / Amount of the less warrants which are not exercised (if any)…………………………………………………….…………………………..…. หน่วย / Units 

6.  หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี (ผูจ้องซ้ือหุน้เลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
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); 

     ใหอ้อกหุน้สามญัท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” และดาํเนินการใหบ้ริษทั…………………………………………………………… 
ผูฝ้ากเลขท่ี…………………………………………..…(ระบุช่ือใดช่ือหน่ึงตามรายช่ือท่ีปรากฎในดา้นหลงัในแบบฟอร์มแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัน้ี) นาํหุน้นั้นเขา้ฝากไวก้บั 
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก เพ่ือบญัชีซ้ือขายหุน้เลขท่ี……………………………………………….ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น 
 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. 

 ใหอ้อกใบหุน้สามญัท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยนิดีท่ีจะมอบหมายใหบ้ริษทัดาํเนินการใดๆ เพ่ือทาํใหก้ารจดัทาํใบหุน้สามญัและการส่งมอบใบหุน้สามญัมาใหข้า้พเจา้นบั   
จากวนัท่ีใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ ตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวข้า้งตน้ ซ่ึงขา้พเจา้ยอมรับวา่ ขา้พเจา้อาจไดรั้บใบหุน้หลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและอนุญาตใหห้ลกัทรัพยซ้ื์อขายไดใ้นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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.  หากขา้พเจา้ชาํระเงินในการใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษทัดาํเนินการดงัต่อไปน้ี (เลือกขอ้หน่ึงขอ้ใด) 
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) 

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

 ถือวา่จาํนวนหุน้สามญัท่ีจองซ้ือมีจาํนวนเท่ากบัจาํนวนท่ีจะไดรั้บตามจาํนวนเงินในการใชสิ้ทธิ ซ่ึงบริษทัไดรั้บชาํระไวจ้ริงตามราคาการใชสิ้ทธิในขณะนั้น 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 

 ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิชาํระเงินเพ่ิมเติมตามจาํนวนท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิใหค้รบถว้นภายในระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น หากบริษทัไม่ไดรั้บเงินครบตามจาํนวนในการใชสิ้ทธิ 
ภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษทัจะถือวา่การแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 
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. 

ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงวา่จะรับซ้ือหุน้สามญัจาํนวนดงักล่าว หรือในจาํนวนท่ีท่านจดัสรรไว ้และจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุน้สามญัน้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งมอบใบจองซ้ือหุน้สามญัท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้น เรียบร้อย พร้อมเช็ค/ดร๊าฟท/์คาํสัง่
จ่ายเงินของธนาคาร มาถึงบริษทัภายในกาํหนดระยะเวลาแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ หรือเช็ค/ดร๊าฟท/์คาํสัง่จ่ายเงินธนาคารไม่ผา่นการชาํระเงินจากธนาคารใหถื้อวา่ขา้พเจา้แสดงเจตนา ไม่ประสงคใ์ชสิ้ทธิการจองซ้ือหุน้ 
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…………………………………………….ผูจ้องซ้ือหุน้สามญั / Subscriber 
(…………………………………………...) 

∀……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

หลกัฐานการรับฝากการจองซ้ือหุน้สามญั (ผูจ้องซ้ือ) โปรดกรอกขอ้ความในส่วนน้ีดว้ย / SUBSCRIPTION RECEIPT (SUBSCRIBER PLEASE ALSO FILL IN THIS PORTION) 
 

บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก (ช่ือตามใบจอง)…………………………………………………………………………………………………………………….....………………………... 
THAI FACTORY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED received money from (Name of Subscriber)…………….…………………………………………………………………………….…….……หุน้ / Shares 
เพ่ือจองซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)  /    For a subscription of common shares of THAI FACTORY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ / Amount of common shares received from the exercise of the right………………..……………………...……………………………………………………………….……หุน้ / Shares 
ในราคาหุน้ละ / at the price of Baht per share………….………………บาท        รวมเป็นเงิน / Totaling amount of Baht……………………….………….……. บาท จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน / Amount of the less 
warrants which are not exercised……………………………………….   เงินสด / Cash     เช็ค / Cheque  เลขท่ีเช็ค / Cheque No…………………..……………………………………………….. 
วนัท่ี / Dated……………………..…………...ธนาคาร / Bank…………….….……………………สาขา / Branch………………………………….…………จาํนวน / Amount of Baht…………..…………………………………บาท 
 

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอาํนาจ / Authorized Officer……………………………………..…………………… 
  (……………………………………….…………………) 

TFD-W3 





 

 

          ��������	�
 / ��
��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 
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��	
�()*	�#+,��Z P(2X�$/*#L(/(2
*��ก�#��.'��L�(/(2)*	ก���T  �(L�2[\�&�+)�H�	
��	
 *
กSH(�
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�#+,��Z *#L(�T  �(L�2W1	#�� !
��%�.*
.
กก
#10
�2+2ก
#S
����"#
ก]S
�#
.�$�(�.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
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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. 

�	
��	
�(�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  


