
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

เอกสำรแจ้งก ำหนดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสำมญัของ 

บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที ่1 (PPM – W1) คร้ังสุดท้ำย 
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PPM 009/2560 

        20 มีนาคม 2560 

เร่ือง แจง้ก  าหนดการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PPM-W1 คร้ังท่ี 7 (คร้ังสุดทา้ย) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามที่บริษทั พรพรหมเม็ททอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

สามญัของบริษทัใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทั (“PPM-W1”) โดยก าหนดการใชสิ้ทธิทุกวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายน 

และเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยก าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกตรงกบัวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2557 และวนัก  าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 นั้น 

บริษทัขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกบัการแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัตามใบส าคญัแสดง

สิทธิ PPM-W1 คร้ังท่ี 7 (คร้ังสุดทา้ย)  ดงัน้ี 

1. ระยะเวลำกำรหยดุพักกำรซ้ือขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ขึ้นเคร่ืองหมำย SP) 

บริษทั ขอใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหยดุพกัการซ้ือขายใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP 

 (หา้มซ้ือขาย) 3 วนัท าการล่วงหนา้ก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน เพื่อวตัถุประสงคใ์นการระบุรายช่ือของผูถ้ือใบส าคญั

 แสดงสิทธิ และจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ตั้งแต่วนัท่ี 25  เมษายน 2560 จนถึงวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 

2. วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัจะท าการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ PPM – W1 เป็นเวลา 21 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ัง

สุดทา้ย ตั้งแต่วนัท่ี 28 เมษายน 2560 จนถึงวนัที่ 19 พฤษภาคม 2560 

3. ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย 
 

ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PPM – W1 ในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 
จะตอ้งแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ภายในระยะเวลา 15 
วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย โดยสามารถแจ้งความจ านงในการใชสิ้ทธิไดใ้นระหว่างวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 
จนถึงวนัที่ 18 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. 
 

4. วันก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย 
 

วนัที่ 19 พฤษภาคม 2560  
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5. กำรส้ินสภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ตั้งแต่วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2560 เป็นตน้ไป ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั PPM – W1 จะหมดอายุและ

ส้ินสุดการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 

6. อัตรำกำรใช้สิทธิ และรำคำในกำรใช้สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญ 
 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้2.014 หุน้ ในราคา 3.477 บาท 

7. เอกสำรและหลักฐำนในกำรแจ้งควำมจ ำนงขอใช้สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญ 

7.1 ใชสิ้ทธิโดยการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านง

 ในการใชสิ้ทธิ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในใบแจ้งความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัและให้

 น าส่งใบส าคญัแสดงสิทธิพร้อมกบัใบแจ้งความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัแก่บริษทั โดยผูถ้ือใบส าคัญ

 แสดงสิทธิจะตอ้งปิดอากรแสตมป์ใหถู้กตอ้งตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายรัษฎากรว่าดว้ยอากรแสตมป์

 หรือข้อบงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ท่ีใชบ้ังคับกบัการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญ ทั้ งน้ี ผู ้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ

 สามารถรับใบแจ้งความจ านงการใชสิ้ทธิได ้ณ สถานที่ติดต่อในการใชสิ้ทธิหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ

 บริษทั (www.ppm.co.th) 

7.2 ใชสิ้ทธิในระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scripless System)   

  ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ต้องการใชสิ้ทธิต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอใบส าคัญ

 แสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก  าหนด โดยยื่นต่อบริษัท

 หลักทรัพย์ท่ีท  าหน้าท่ีเป็นนายหน้า ซ้ือขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน โดยบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะ

 ด าเนินการแจ้งต่อนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญ

 แสดงสิทธิส าหรับน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการยืน่ขอใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญักบับริษทัต่อไป 

7.3 หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 

1) บุคคลสัญชาติไทย  : ส าเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
2) บุคคลต่างดา้ว  : ส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
3) นิติบุคคลในประเทศ : ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทั ซ่ึงออกใหโ้ดยกระทรวงพาณิชย ์ 

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใช้

สิทธิ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู ้มีอ  านาจลงนามและ

ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล  (ถ้ามี ) และแนบเอกสาร
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หลกัฐานของผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณี 

พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

4) นิติบุคคลต่างประเทศ : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษทัรับรองโดย Notary  
Public หรือหน่วยราชการที่มีอ  านาจไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกตอ้ง และเอกสารหลกัฐานของผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือ

ตาม 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณี พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

8. วิธีกำรช ำระเงิน 

ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจะตอ้งช าระเงินให้แก่บริษทัตามจ านวนท่ีระบุในใบ

แจง้ความในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั โดย 

8.1 ช าระเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายในวนัที่ 16 พฤษภาคม 2560 โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บญัชีจองซ้ือหุ้นสามญั บมจ.พร
พรหมเมท็ทอล"  

8.2 โอนเงินสดเขา้บญัชีเงินฝาก  ช่ือบญัชี "บญัชีจองซ้ือหุ้นสามญับมจ. พรพรหมเม็ททอล"  บญัชีเลขท่ี  030-2-
67461-2 ประเภทบญัชีออมทรัพย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทเวศร์ พร้อมน าส่งส าเนาใบน าฝากเงินให้แก่
บริษทั โดยโอนเงินเขา้บญัชีและส่งส าเนาใบน าฝากเงินไม่เกินวนัที่ 18 พฤษภาคม 2560 

 ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษทัไดเ้รียกเก็บเงินจ านวนดงักล่าวไดแ้ลว้

เท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุใดๆ ท่ีมิไดเ้กิดจากบริษทัใหถ้ือว่าผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวแสดง

เจตนายกเลิก และบริษทัตกใหถ้ือเป็นการยกเลิกการขอใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น ทั้งน้ี บริษทัจะส่งใบส าคญัแสดงสิทธิ

พร้อมกบัเช็คท่ีเรียกเกบ็เงินไม่ไดค้ืนใหก้บัผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับภายใน 14 วนั

นบัจากวนัถดัจากวนัก  าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง โดยจะไม่มีการค านวณดอกเบ้ียไม่ว่ากรณีใดๆ อยา่งไรกต็าม 

ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิยงัคงสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้นคราวต่อไป เวน้แต่การใชสิ้ทธิในคร้ัง

นั้นจะเป็นการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยใหถ้ือว่าสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวส้ินสภาพลง 

9. บุคคลและสถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ 

นางสาวนยัน์เนตร พิมพพ์ทัเลิศ 

บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 229 อาคารพรพรหม ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศพัท ์: 02-628-6100 ต่อ 775 

โทรสาร : 02-628-6122 

e-mail : sec_co775@ppm.co.th 
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10. เงื่อนไขอื่นๆ 

รายละเอียดและเง่ือนไขอื่นๆ โปรดดูจากขอ้ก  าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถ้ือ

 ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (PPM-W1)  

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

                 (นางกนกกร แทนไกรศร) 

                    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

หมำยเหตุ 

เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิ และราคาการใชสิ้ทธิ จากเดิม 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ มีสิทธิซ้ือหุน้สามญั

ได ้1 หุน้ ดว้ยราคาใชสิ้ทธิ 7 บาทต่อหุ้น เป็น 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้2.014 หุ้น ดว้ยราคาใช้

สิทธิ 3.477 บาทต่อหุน้ และตามขอ้ 4.4 ของขอ้ก  าหนดสิทธิ ก  าหนดใหใ้นกรณีที่หุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิตามจ านวน

ใบส าคญัแสดงสิทธิของการแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง ของอตัราการใชสิ้ทธิใหม่

หลงัการเปลี่ยนแปลง) ค  านวณออกมาเป็นเศษของหุน้ให้ตดัเศษหุน้นั้นท้ิง และหากราคาการใชสิ้ทธิหลงัการเปลี่ยนแปลง 

(ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คูณกบัจ านวนหุ้นสามญัในการแสงความจ านงในการใชสิ้ทธิในรอบนั้นค านวณไดเ้ป็นเศษของบาท

ใหต้ดัเศษของบาทท้ิง ดงันั้นบริษทัขอยกตวัอยา่งการค านวณ ดงัน้ี 

ตัวอย่ำงกำรค ำนวณกำรใช้สิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญของ PPM – W1 

นาย ก ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน 100 หน่วย มีความประสงค์จะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของ PPM โดยใบส าคญั

แสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้2.014 หุน้ ในราคา 3.477 บาท สามารถค านวณไดด้งัน้ี 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิ  100 หน่วย 

 มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้  2.014  หุน้ 

 นำย ก มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญได้  201 หุน้ (100 x 2.014 = 201.400 หุน้ ตดัเศษทศนิยม 0.400 หุน้ ท้ิง) 

 ราคาการใชสิ้ทธิ   3.477 บาท / หุน้ 

 จ ำนวนเงินที่ นำย ก ต้องช ำระ 698 บำท (201x3.477 = 698.877 บาท ตดัเศษทศนิยม 0.877 บาท ท้ิง) 



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

 
 



ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

BROKER 

002 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ วโีกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรีก่รุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

032 
บรษิทัหลกัทรพัยเ์คทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอสวคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

033 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัซ่า จ ากดั(มหาชน)  
FINANSA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 
บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัรจ ากดั  (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจ ากดั(มหาชน)  
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

048 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอร่าจ ากดั (มหาชน) 
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED (PRUDENT SIAM) 

008 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี พลสัจ ากดั  (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

200 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงกก์มิเอง็(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

010 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากดั   
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

211 
บรษิทัหลกัทรพัยย์บูเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

011 
บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จ ากดั 
ASIA WEALTH SECURITIES LIMITED 

013 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั(มหาชน)  
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

014 
บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะพฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 
บรษิทัหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิเวลธ ์จ ากดั 
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 
บรษิทัหลกัทรพัยซ์ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

016 
บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั  (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

229 
บรษิทัหลกัทรพัยเ์จพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เคเคเทรด จ ากดั 
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 
บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

022 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีิตีจ้ ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 
บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 
บรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชยจ์ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

247 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จ ากดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บรษิทัหลกัทรพัยย์โูอบเีคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทซีมีโิก ้จ ากดั 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 
บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบโีอเอสเค(ประเทศไทย)จ ากดั(มหาชน)  
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์นนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

029 
บรษิทัหลกัทรพัยก์รงุศรจี ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB-BROKER 

236 
ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 
บรษิทัหลกัทรพัยเ์พื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซติีแ้บงกเ์อน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  
CITIBANK N.A. (CUSTODY SERVICES) 

326  
ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ๊์อฟสกอตแลนด ์เอน็.ว.ี สาขากรุงเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. BANGKOK BRANCH 

302 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 
ธนาคารกรุงศรอียธุยาจ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

303 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) – ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

329  
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. BKK 

334  
บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์จ ากดั(มหาชน)  
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

305 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

336  
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

337  
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

311 
ธนาคารเครดติ อะกรกิอล คอรป์อเรทแอนดอ์นิเวสเมน้ทแ์บงก์ 
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 

339  
ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

312 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

340  
ธนาคาร เจพมีอรแ์กน เชส (เพื่อคา้ตราสารหนี้) 
JP MORGAN CHASE BANK BANGKOK BRANCH (BOND TRADING) 

315 
ธนาคารธนชาต จ ากดั(มหาชน) (เพื่อผูฝ้ากหลกัทรพัย)์ (SCIB)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

341 
บรษิทัเงนิทุน สนิอุตสาหกรรม จ ากดั(มหาชน)  
THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED 

316  
ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ICBC (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

343  
ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320  
ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจสีาขากรุงเทพฯ – เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ 
DEUTSCHE BANK AG. BANGKOK BRANCH 

344 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั(มหาชน) เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

324 
ธนาคารย ูโอบ ีจ ากดั(มหาชน) 
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

345  
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

 


