
                                                                                                                                                                                                    เลขที�ใบจอง / Subscription No.......................................                             
แบบฟอรม์แสดงความจาํนงการใช้สิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) 

Notification Form Exercise of Right to Purchase Common Shares of Porn Prom Metal Public Company Limited 
 

                                                                                                                                              วนัที�ยื�นความจํานงการใชส้ทิธ ิ/ Date to notify the intention to exercise………………………………. 
                                                                                                                         ทะเบยีนผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธเิลขที� / Warrant Holder Registration No. …………………………….. 

เรยีน    คณะกรรมการบรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จํากดั (มหาชน) 
To       The Board of Porn Prom Metal Public Company Limited 
 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นติบิุคคล)………………………………………………………………………………วนั/เดอืน/ปีเกดิ .............................………… สญัชาต ิ..........................………. เพศ …………….........….. 
I / We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)                                                                               Date or Birth                                       Nationality                             Sex 
อาชพี …………....…….............. ที�อยู่เลขที� .................................. ตรอก / ซอย ....................................... ถนน …...................…........... แขวง / ตําบล .......…….................. เขต / อําเภอ ……....….....................… 
Occupation                           Address No.                          Lane / Soi                                    Road                                Sub-District                              District 
จงัหวดั ...............…….…............รหสัไปรษณยี์...............….............ประเทศ................................................หมายเลขโทรศพัท…์….....….............................................…....….       
Province                              Postal Code                           Country                                       Telephone No.                                                                                                              
 เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ี.......................………………………………ประเภทการเสยีภาษ ี                        � หกัภาษ ี                           � ไมห่กัภาษ ี
 Tax ID No.                                                                     Type of Tax Planning                      Tax to be deduced                  Tax not to be deduced 

โปรดระบุประเภทผูจ้องซื*อหุน้พรอ้มแนบสาํเนาหลกัฐานที�ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy) 

� บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย    
     Thai Individual  
� บุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว     
     Alien Individual  
� นติบิุคคลสญัชาตไิทย            
     Thai Juristic Entity 
� นติบิุคคลสญัชาตติ่างดา้ว 
     Alien Juristic Person  

เลขบตัรประจําตวัเลขที� …………………………………………………………………………...…….. 
ID Card No. 
ใบต่างดา้ว / หนงัสอืเดนิทาง / เลขบตัรประจําตวัเลขที� ……………………………………………….. 
Alien Card/Passport / ID Card No. 
เลขทะเบยีนบรษิทั ………………………………………………………………………………...…….. 
Company Registration No.  
เลขทะเบยีนบรษิทั / เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ี…………………………………………………………... 
Company Registration No. / Tax ID No.       

ในฐานะผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื*อหุน้สามญัของบรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จํากดั (มหาชน) ขา้พเจ้ามคีวามประสงค์ที�จะใชส้ทิธใินการจองซื*อหุน้สามญัของบรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จํากดั (มหาชน) ตามรายละเอยีด
ดงัต่อไปนี* As a warrant holder of Porn Prom Metal Public Company Limited, I / we, hereby, intend to exercise the right to purchase the common shares of Porn Prom Metal Public Company Limited as 
stated below: 
1. จํานวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�ขอใชส้ทิธ ิ/ Amount of the warrants to exercise …………………………………………..…….. หน่วย / Unit(s)                                                        
2. จํานวนหุน้สามญัที�ไดจ้ากการขอใชส้ทิธ.ิ...................................... หุน้ อตัราการใชส้ทิธเิทา่กบัใบสาํคญัแสดงสทิธ.ิ........1............หน่วย : ......2.014........หุน้สามญั ในราคาหุน้ละ.....3.477........บาท /  

Number of the ordinary share to be received from the exercise of the Warrants……….….share(s), The exercise ratio is warrant……1…..unit : common share …2.014…share(s) with the exercise price of 
…3.477….Baht per share  

3. รวมเป็นเงนิที�ตอ้งชาํระในการจองซื*อหุน้สามญั ……………….. บาท (...............................................................................................) และคา่อากร.........................บาท (…….................................…………..…) 
Totaling of payment                                                  Baht                                                                                     and duty stamps              Baht 
ขา้พเจา้ขอสง่เงนิคา่จองซื*อหุน้สามญัดงักลา่วที�สามารถเรยีกเกบ็เงนิในเขตกรงุเทพมหานครเทา่นั *น โดย / 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                                    � เงนิโอน / Cash Transfer                        
          สั �งจ่าย “บญัชีจองซื�อหุ้นสามญั บมจ. พรพรหมเมท็ทอล” / Payable to “Shares Subscription Account of Porn Prom Metal PCL.” 
          เลขที�เชค็ / Cheque No. ................……............……...... วนัที� / Dated ........…..........................….. ธนาคาร / Bank ……......….....……….............…........สาขา / Branch…………..….............................… 
      � เงนิสด / เงนิฝากเขา้บญัชอีอมทรพัย์ ชื�อบญัช ี“บญัชีจองซื�อหุ้นสามญั บมจ.พรพรหมเมท็ทอล” ธนาคารกสกิรไทย สาขาเทเวศร ์เลขที�บญัช ี030-2-67461-2 
          Cash / Cash deposits to saving account named “Share Subscription Account of Porn Prom Metal PCL.” Kasikorn Bank PCL., Thewet Branch, Account no. 030-2-67461-2                 
4. ขา้พเจา้ไดส้ง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื*อหุน้สามญัและขอรบัทอนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(ถา้ม)ี ดงันี* / I / We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the  less warrants, which are not 

exercised (if any) as follows :  

 สง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธจิํานวน ….……………………..…..ใบ ตามรายละเอยีด ดงันี* 
เลขที�ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ...............……...…........ จํานวนหน่วย ..........…...…...... หน่วย 
เลขที�ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ...............…….….......... จํานวนหน่วย ...........…...…..... หน่วย 
รวมจํานวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�สง่มา ...............….………......……………... หน่วย 
จํานวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�ขอรบัทอน (ถา้ม)ี..........….…….………….... 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 

5. หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักลา่วแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี* (ผูจ้องซื*อหุน้เลอืกขอ้ใดขอ้หนึ�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) 
� ใหอ้อกหุน้สามญัที�ไดร้บัจดัสรรนั *นไวใ้นชื�อ “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผูฝ้าก” และดําเนนิการใหบ้รษิทั .......................................................สมาชกิผูฝ้ากเลขที� …..............….....  
นําหุน้นั *นเขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผูฝ้าก เพื�อเขา้บญัชซีื*อขายหุน้เลขที� …..................................................................…............ซึ�งขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันั *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. 
� ใหอ้อกใบหุน้สามญัที�ไดร้บัการจดัสรรนั *นไวใ้นชื�อของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยนิดทีี�จะมอบหมายใหบ้รษิทัดําเนนิการใดๆ เพื�อทาํใหก้ารจดัทาํใบหุน้สามญัและการสง่มอบใบหุน้สามญัมาใหข้า้พเจา้ภายใน 15 วนัทาํการ
นบัจากวนัที�ใชส้ทิธซิ ื*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 15 business days after the exercise date.  

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะซื*อหุน้สามญัจํานวนดงักลา่วหรอืในจํานวนที�ทา่นจดัให ้และจะไมย่กเลกิการจองซื*อหุน้สามญันี* แต่หากขา้พเจา้ไมส่ง่ใบจองซื*อหุน้สามญัที�ไดก้รอกรายละเอยีดครบถว้นเรยีบรอ้ย พรอ้มเชค็ / 
ดร๊าฟท ์/ แคชเชยีรเ์ชค็ / เงนิสด  มาถงึบรษิทัภายในกาํหนดระยะเวลาแจง้ความจํานงการใชส้ทิธ ิหรอืเชค็ / ดร๊าฟท ์/ แคชเชยีรเ์ชค็ไมผ่า่นการชาํระเงนิจากธนาคาร ใหถ้อืวา่ขา้พเจา้แสดงเจตนาไมป่ระสงคใ์ชส้ทิธกิารขอซื*อ
หุน้ / 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, I/we shall not intend to exercise 
the warrants. 
  ลงชื�อ / Signature ....…………………..…….............................ผูจ้องซื*อหุน้สามญั (Subscriber) 

                     ( ............…............................................. ) 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซื�อหุ้นสามญั / Subscription Receipt (ผูจ้องซื�อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี�ด้วย / Subscribers please also fill in this section) 
 

วนัที�รบัใบจอง / Date ……..……………….....……....…….                                                          เลขที�ใบจอง / Subscription No. …………………................................. 
บมจ.พรพรหมเมท็ทอล ไดร้บัเงนิจาก ............................................…..….......................................….…. เพื�อจองซื*อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธขิอง บมจ.พรพรหมเมท็ทอล 
Porn Prom Metal Public Company Limited has received the money from......................................................................….…. for a subscription of common shares of Porn Prom Metal Public Company Limited 
จํานวนหุน้สามญัที�ไดจ้ากการขอใชส้ทิธ…ิ.……………………...หุน้ ในราคาหุน้ละ…...3.477.......บาท รวมเป็นเงนิที�ชาํระ ………................................บาท (……..................................................………………..………. ) 
Amount of common shares received from the exercise of the right....................................... shares.  At the price of Baht/share ....... 3.477...........Baht. Totaling amount of Baht 
…………………………………….……………. Baht (…………………………..……………….….…...…)                                           
� เงนิสดหรอืเงนิฝาก / Cash or Cash Deposit           � เชค็ธนาคาร / Cashier Cheque           � ดร๊าฟท ์/ Draft           � เชค็บุคคล / Cheque    เลขที�เชค็ / Cheque No.…………….…................................  
วนัที� /Dated ………..…........................... ธนาคาร / Bank ..........................……………..................................... สาขา / Branch ...................................……………….……..… 
จํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิ ี�ขอรบัทอน (ถา้ม)ี / Amount of the less warrants which are not exercised (if any) ……………………………………………………………………..…. หน่วย / Units. 

                    เจา้หน้าที�ผูร้บัมอบอํานาจ / Authorized Officer ...............................................................................…………                                                                                                                         
(                                                                           ) 

 
 


